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RESUMO
A participação das empresas em programas sociais e ambientais faz parte do que se
convencionou chamar de responsabilidade social empresarial, ampliando práticas de
filantropia e a intervenção em questões que anteriormente eram de responsabilidade
exclusiva de governos e do Estado. Este trabalho visou compreender se as empresas
parceiras estratégicas da organização não governamental (ONG) Teto, por meio do
discurso e da prática de RSE, cumprem o papel de responsáveis por uma mudança social
ou se sua atuação no campo social e ambiental contribuiu para um entendimento
privatista, apontando para o deslocamento do conceito do espaço (e da cidade) enquanto
local de realização da vida para a noção de espaço enquanto matéria-prima do processo
de reprodução ampliada do capital, constituindo-se enquanto ferramenta da gestão das
tensões espaciais. A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é, desse modo,
entendida como uma falsa generosidade, ou seja, uma “generosidade” que tem por intento
a manutenção da relação de opressão e dominação. Como procedimentos metodológicos,
foram realizadas as seguintes atividades: pesquisa bibliográfica; coleta e sistematização
de dados secundários a partir de informações disponíveis no site das empresas sobre os
projetos apoiados; e a realização de entrevistas semiestruturadas com três empresas que,
entre os anos de 2011 e 2017, contribuíram para o desenvolvimento do trabalho da ONG
Teto na condição de “parceira estratégica”. Constatou-se que a questão social entrou no
rol da reprodução capitalista, passando a fazer parte de um modelo de negócios,
denotando o que mais parece ser uma captura de pautas e políticas sociais, por meio das
quais se reforçam os ideais de empreendedorismo, privatismo e mercadificação e que
operam a gestão das tensões espaciais, servindo antes ao lucro que à redução da
desigualdade ou para a promoção da cidadania. A questão social, como qualquer outra
mercadoria, passa a fazer parte de um modelo de negócios como um “negócio social”
corroborando para a perspectiva do espaço (e da cidade) enquanto mercadoria.

PALAVRAS-CHAVE: Cidade negócio; RSE; Gestão das tensões espaciais; ONG Teto.
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Abstract
The participation of companies in social and environmental programs is part of what is
conventionally called corporate social responsibility, expanding philanthropic practices
and intervention in issues that were previously the exclusive responsibility of
governments and the state. This work aimed to understand if the strategic partner
companies of the non-governmental organization (NGO) Teto, through CSR discourse
and practice, fulfill the role of responsible for social change or if their performance in the
social and environmental field contributed to an understanding privatist, pointing to the
displacement of the concept of space (and the city) as a place for the realization of life to
the notion of space as a raw material in the process of expanded reproduction of capital,
constituting itself as a tool for the management of spatial tensions. Corporate Social
Responsibility (CSR) is understood as a false generosity, a “generosity” that aims to
maintain the relationship of oppression and domination. As methodological procedures,
the following activities were carried out: bibliographic research; collection and
systematization of secondary data from information available on the companies' website
about the supported projects and the performance of semi-structured interviews with three
companies that between the years 2011 and 2017 contributed to the development of the
work of the NGO Teto as a “partner strategic”. It was found that the social issue entered
the list of capitalist reproduction, becoming part of a business model, denoting what else
seems to be a capture guidelines and social policies, through which reinforce the ideals
of entrepreneurship, privatism, commodification and spatial tension management that
serve profit more than reducing inequality or promoting citizenship. The social issue
becomes part of a business model as a "social business" corroborating the perspective of
space (and the city) as a commodity.
KEYWORDS: Corporate city; CSR; Spatial tension management; NGO Teto.
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1. Introdução
A chamada Responsabilidade Social Empresarial (RSE) tem se consolidado como
importante estratégia empresarial ao se colocar como produtora de uma sociabilidade nos
lugares de sua atuação, revelando-se fundamental para a compreensão da urbanização
contemporânea por lógicas que buscam a realização do espaço e da cidade enquanto
mercadoria. A generalização dessa prática levou à quase totalidade das empresas que
pretendem se situar no mercado a se engajarem socialmente ou ambientalmente de
alguma forma, o que torna este universo bastante vasto e diverso. Há, por isso, muitas
questões a serem levantadas e que motivaram essa pesquisa, tais como: “qual é a
racionalidade que motiva essas práticas?” ou “as empresas almejam o desenvolvimento
da sociedade em que estão inseridas ou buscam apenas as suas sobrevivências
lucrativas?” e ainda “quais são os efeitos dessas atividades na produção do espaço e da
cidade?”. O que moveu nossa pesquisa foi a busca de ao menos parte das respostas para
essas perguntas, bem como a percepção de que esse assunto vem sendo pouco
desenvolvido de maneira crítica no campo da Geografia. É necessária uma compreensão
de como o capital, crescentemente e diversificadamente com essas “novas” estratégias
(que, na verdade, veremos não serem tão novas assim), domina a produção do espaço,
tornando-o um elemento da equação capitalista no movimento da reprodução ampliada
de capital.
O principal objetivo deste trabalho foi o de compreender se as empresas parceiras
estratégicas da organização não governamental (ONG) Teto, por meio do discurso e da
prática de RSE, cumprem o papel de responsáveis por uma mudança social profunda
fomentando, de fato, a ampliação da cidadania ou se sua atuação no campo social e
ambiental, ao contrário, contribui para um entendimento privatista, apontando para o
deslocamento do conceito do espaço (e da cidade) enquanto local de realização da vida
para a noção de espaço enquanto matéria-prima do processo de reprodução ampliada do
capital. Essas práticas têm se caracterizado por uma atuação das empresas que estendem
seu rol de ações dentro da competição capitalista para além dos fatores econômicos,
abrindo novos flancos de estratégia de atuação, que, por um lado, podem estar agindo no
estancamento das tensões e dos conflitos por meio da captura do padrão de intervenção
social e, por outro, podem estar transformando temas sensíveis à população carente em
um bem de valor na reprodução das relações de produção, privatizando as dinâmicas
sociais que conformam o espaço e corroborando para uma lógica privatista da cidade
enquanto negócio.
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Como objetivos específicos, buscamos compreender a responsabilidade social
como um modo de falsa generosidade que corrobora para uma lógica privatista do espaço
e da cidade enquanto negócio; delinear a participação das empresas privadas no
financiamento e na gestão da ONG Teto e a importância dessas ações para a promoção
da “imagem corporativa”, bem como a expansão de ideais individuais e privatistas que
justificam a retração estatal; e avaliar os impactos dos projetos apoiados pela ONG Teto,
em termos de famílias apoiadas, ações empreendidas e transformações nas comunidades
atendidas.
A ONG Teto é uma organização que surgiu no Chile em 1997 com o objetivo de
atuar na construção de casas emergenciais e de realizar projetos de habitação social e
desenvolvimento comunitário. Atualmente, a organização está presente em 19 países da
América Latina e é financiada por meio de cooperação internacional, doações individuais
e empresas privadas que doam bens, serviços e a mão de obra do voluntariado corporativo
para o desenvolvimento do trabalho. Nossa hipótese é que a política social praticada (ou
patrocinada) por essas empresas vem se constituindo como um padrão de intervenção
social que busca transformar a questão social em vantagens competitivas para as empresas
(como o fortalecimento de sua imagem corporativa ou com a dedução de impostos e
incentivos fiscais), além de gerir as tensões espaciais na cidade, lançando mão de uma
“coerção generosa” para estancar os tensionamentos que restringem o pleno
funcionamento da reprodução ampliada do capital.
Como procedimentos metodológicos, foram realizadas as seguintes atividades:
pesquisa bibliográfica à luz da identificação de elementos que possibilitam entender a
racionalidade do financiamento das ONGs e demais entidades do terceiro setor, a difusão
do seu modo de pensar e agir em matéria de política pública e promoção de cidadania e
como essas práticas contribuem para o entendimento da cidade enquanto negócio; coleta
e sistematização de dados secundários a partir de informações e documentos disponíveis
no site das três empresas que foram objeto de nosso estudo sobre os projetos apoiados e
junto a ONG Teto em seus relatórios de atividades entre os anos de 2011-2018; realização
de entrevistas semiestruturadas com três empresas que prestaram apoio a ONG Teto entre
os anos de 2011 e 2018 na condição de “parceira estratégica” e com a gerente de parceria
e relacionamento da ONG Teto. Utilizamos a análise de conteúdo por meio da obtenção
de materiais publicados em briefings, cartas de projetos, planos ou balanços de ações
sociais, além de relatórios de atividades anuais e informações disponibilizados nos
websites das empresas e da ONG Teto para amparar nossa pesquisa. Também utilizamos
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a análise do discurso por meio das entrevistas semiestruturadas aplicadas que
complementaram as informações disponibilizadas nos documentos e websites oficiais,
permitindo-nos desvelar as contradições e inferir sobre a real racionalidade e a
intencionalidade que sustentam essas ações e que têm se constituído, cada vez mais, como
um importante instrumento na gestão empresarial.
É necessário destacar algumas dificuldades com as quais nos deparamos, já que
inicialmente nossa proposta era a de entrevistar todas as empresas que apareceram nos
relatórios de atividades na condição de “parceria estratégica”. No entanto, o contato e a
realização das entrevistas semiestruturadas se mostraram bastante problemáticos. Muitas
empresas negaram nossos insistentes pedidos para realização da entrevista e, ao final,
conseguimos realizar apenas quatro das oito entrevistas planejadas. Foram entrevistados
os representantes responsáveis pelas atividades de RSE do escritório Siqueira Castro
Advocacia, do Grupo Gerdau e da Disoft Solutions, além da gerente de parceria e
relacionamento empresarial da ONG Teto. Contudo, não acreditamos que essa
dificuldade tenha comprometido os resultados.
O trabalho está estruturado em três capítulos, além desta introdução e das
considerações finais. O primeiro capítulo consiste em nossa fundamentação teórica, em
que buscamos compreender a realização das práticas de responsabilidade social das
empresas enquanto estratégias mercadológicas, que produzem uma sociabilidade que
conforma um padrão de intervenção social, corroborando a lógica e o entendimento de
apropriação do espaço urbano e da cidade enquanto negócio. Foi importante entender o
processo de produção do espaço e como esse vem sendo transformado em mercadoria por
meio da sobreposição do valor de troca ao valor de uso para, em seguida, entender como
a segregação socioespacial tornou-se o conteúdo central da urbanização contemporânea
por meio de renovados instrumentos da prostração neoliberal na produção e na
organização das cidades como o planejamento estratégico e o marketing urbano – e onde
se localizam as práticas de RSE – para explicar como elas operam a gestão das tensões
espaciais e traduzem um entendimento mercantil produção do espaço urbano e da
realização da vida nas cidades. Foi importante também realizar, neste capítulo, uma
contextualização da política habitacional levada a cabo no Brasil a fim de evidenciar a
questão do acesso à terra urbana como condição ao acesso à moradia, o que afastou grande
parte da população do mercado formal de moradia. Encontramos um rico arcabouço para
sustentar nossa escrita nesse primeiro capítulo em Carlos (2005; 2008; 2015 e 2018),
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Lefebvre (1973 e 1999), Harvey (1980; 1992; 2003 e 2005) e Maricato (1996, 1997, 1998,
2000, 2001 e 2015).
No segundo capítulo, apresentamos uma discussão acerca da responsabilidade
social das empresas e do terceiro setor, procurando demonstrar como essa política
empresarial vem se mostrando funcional à reprodução do espaço enquanto mercadoria. É
bom destacar que, ao contrário do pensamento liberal – que entende essas práticas como
forma de gestão empresarial em que o comportamento ético ou a preocupação ambiental
das empresas passam a compor a perseguição do lucro, o que seria uma vitória da
sociedade civil – tratamos de relacionar a emergência dessas práticas de RSE e do terceiro
setor ao desmonte do Welfare State. Também buscamos demonstrar, com base no trabalho
desenvolvido por Pereira (2007), como essas práticas de RSE se relacionam à gestão das
tensões espaciais no Brasil e que, apesar dessas práticas terem tido maior relevância nas
últimas décadas, elas não são exatamente uma novidade histórica e se constituem
enquanto estratégia ideológica daquilo que Freire (2005) chama de “falsa generosidade”,
uma generosidade interessada na perpetuação da exploração e da inclusão precária da
cidadania. Os trabalhos desenvolvidos por Freire (2005), Pereira (2007), Montaño (2002),
Dardot e Laval (2016) e Casanova (2006) foram fundamentais para o alargamento da
nossa compreensão desse fenômeno e sua relação com a gestão das tensões espaciais.
No terceiro capítulo, passamos para a análise de nosso objeto de estudo, a ONG
Teto e seus parceiros estratégicos. Procuramos contextualizar o histórico da ONG Teto e
apresentar os projetos desenvolvidos e os impactos causados por seu modelo de
intervenção. Para isso, utilizamos um trabalho anterior (SOARES, 2016), com a
finalidade de recuperarmos as entrevistas realizadas sobre seu histórico e modelo de
intervenção. Na sequência, apresentamos e debatemos os resultados obtidos com a coleta
e a sistematização de dados secundários da análise dos conteúdos e in loco por meio dos
resultados obtidos nas entrevistas semiestruturadas. Para a interpretação dos resultados
obtidos nos valemos, principalmente, dos trabalhos de Rizek (2011), Raichelis (2006),
Montaño (2002) e Casanova (2006).
Constatamos, no decorrer dessa pesquisa, que as práticas de RSE passaram a ser
vistas como um fator de ganhos de competitividade e de ferramenta de gestão das tensões
espaciais, correspondendo a uma proposta de “cidadania” e “sustentabilidade” neoliberal
que reestrutura as formas de controle numa “gestão da pobreza” e que subordina as
políticas sociais ao cálculo financeiro das empresas e do terceiro setor que, na prática, se
configuram em intervenções focalizáveis e supressão da questão política com a finalidade
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de eliminar e estancar as barreiras que se colocam como obstáculo a realização ampliada
do capital. Em outras palavras, a questão social entrou, tal como uma mercadoria, no rol
da reprodução capitalista, passando a fazer parte de um modelo de “negócios sociais”,
corroborando para a perspectiva mercadológica e privatista do espaço e da cidade.
Entendemos, desse modo, o quão oportuna é uma abordagem crítica, necessária
para o desvelamento das relações de fundo da atuação da RSE. O amplo leque de estudos
sobre esse tema dá pouca atenção a essa abordagem e os estudos críticos são geralmente
rarefeitos. Aliado a este olhar crítico está o que é aqui modestamente proposto
desenvolver, que é aquele afeto ao estudo da espacialidade, explorando o conteúdo
geográfico inerente a tais atividades.
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2. Cidade-negócio: o empresariamento da intervenção social

O propósito deste capítulo é demonstrar que o processo de produção do espaço
encontra uma prática social que se baseia na solidariedade e na sustentabilidade, o que
explica o processo contemporâneo da RSE, que, por sua vez, atende aos anseios de classe
no que tange ao acirramento das tensões espaciais na cidade. Para tanto, dividimos o
capítulo em cinco partes.
Na primeira parte, buscamos entender o processo de produção do espaço urbano
por meio da mercantilização do próprio espaço, o que revela a especificidade da
urbanização contemporânea de tornar o espaço urbano um elemento da equação
capitalista, com o deslocamento da noção do espaço enquanto realização da vida para a
noção de espaço enquanto matéria-prima do processo de reprodução ampliada do capital,
produzindo uma cidade enquanto negócio.
Na segunda parte, procuramos conceituar a segregação socioespacial, produto de
um espaço urbano fatiado e vendido a preços exorbitantes, que impossibilita seu acesso
por parte da maioria da população nas cidades brasileiras. É chave para o
desenvolvimento desse trabalho compreender como a segregação socioespacial se tornou
o conteúdo central da urbanização contemporânea frente aos interesses do capital, que
sempre soube se fundir à ação estatal canalizando o investimento público para o lucro
privado e que, agora, faz da própria situação da precariedade urbana estratégia para a sua
reprodução.
Na terceira parte, traçamos o panorama da política habitacional no Brasil. A
realidade atual da habitação no Brasil é o retrato de uma sociedade que jamais conseguiu
superar sua herança colonial a fim de construir um projeto de nação menos desigual. O
brasileiro mora mal nas cidades por conta do modelo de desenvolvimento caracterizado,
ao longo da nossa história, pela produção e reprodução de desigualdades, resultando na
exclusão de parcelas significativas da população. Paralelamente, a ação do poder público
no que diz respeito à política habitacional – efetivação da moradia como direito
fundamental à existência humana – migrou do discurso universalista para a lógica seletiva
do mercado, traduzindo os padrões da acumulação capitalista.
Na quarta parte, tratamos do planejamento estratégico e do marketing urbano,
instrumentos da prostração neoliberal nas cidades, que vêm conformando novos
entendimentos em torno da cidade e legitimando intervenções sociais no espaço urbano
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que, baseadas no empresariamento da questão urbana, não enfrentam a lógica da cidadenegócio, motor da segregação socioespacial, mas, ao contrário, a reforçam.
Na última parte desse capítulo demonstramos como a generosidade empresarial
vem servindo à gestão das tensões espaciais no contexto da precariedade urbana,
configurando-se como uma solidariedade interesseira que, na realidade, afirma novas
estratégias para a reprodução capitalista, traduzindo um entendimento mercantil da
produção do espaço e da realização da vida nas cidades.

2.1. O espaço urbano e a cidade enquanto negócio
A categoria espaço não é exclusiva do campo científico geográfico. Embora seja
a este mais identificada, a palavra transita desde o senso comum até as diferentes áreas
do conhecimento científico. Segundo Santos (2002), que desenvolveu um estudo da
construção da categoria espaço na história da ciência, qualquer transformação radical do
modo de vida de uma sociedade perpassa pela modificação do espaço em que se vive e,
por conseguinte, pela transformação da maneira de como o espaço é entendido. O autor
afirma que o período que marca o final da sociedade feudal e a afirmação da nova
sociedade burguesa é o definidor de como concebemos, na atualidade, o conceito de
espaço.
Da Terra fixa à construção de um planeta móvel, girando em torno de
si mesmo e do centro do Universo (o Sol), do mapa em T-O ao mapa
de Mercator, da Europa como centro do Universo à Europa como
continente hegemônico (na parte superior e no centro dos mapas), da
relação de suserania à propriedade privada da terra agrícola, dos
caminhos à construção de estradas, dos feudos à retomada das cidades,
o que se observa é uma transformação radical na concepção ocidental
de espaço e espacialidade fundada, até mesmo, na apropriação e
transformação generalizada de novos (e, até então, desconhecidos)
territórios (SANTOS, 2002, p. 28).

Do ponto de vista dialético e à luz da história, a sociedade é o seu espaço, e, assim,
os estudos sobre o espaço devem ser entendidos como o resultado de uma reflexão crítica
do modo de produção e reprodução da sociedade, sendo capaz de contribuir para a
elucidação da realidade em sua totalidade porque nele e com ele é que se produz a história
e o movimento da vida. Foucault (1979), já chamava a atenção para a centralidade desta
questão ao afirmar que:
Seria preciso fazer uma “história dos espaços” – que seria ao mesmo
tempo uma “história dos poderes” – que estudasse desde as grandes
estratégias da geopolítica até as pequenas táticas do habitat, da
arquitetura institucional, da sala de aula ou da organização hospitalar,

22

passando pelas implantações econômico-políticas. É surpreendente ver
como o problema dos espaços levou tanto tempo para aparecer como
problemática histórico-política (FOUCAULT, 1979, p. 116).

Daí a importância da compreensão da realidade por meio de uma perspectiva
teórico-metodológica a partir da centralidade da categoria produção do espaço. A
produção do espaço ocorre de forma concreta por meio de um conjunto de relações sociais
em que as pessoas se apropriam do espaço onde se inserem. É justamente essa apropriação
que garante aos indivíduos a possibilidade de realizar sua vida, ou seja, o espaço é um
produto construído por intermédio da materialização das relações sociais que ocorrem em
um determinado momento da história – a dialética entre sociedade e espaço em que um
depende do outro e se realiza no outro (CARLOS; SOUSA; SPOSITO, 2014)1.
A produção do espaço permite, assim, superar a ideia de espaço como
palco da ação humana, possibilitando a compreensão da dimensão
social do espaço produzido por uma sociedade diferenciada por classes.
O papel ativo da sociedade que constrói um mundo objetivo numa
prática, que pode ser caracterizada de socioespacial, aponta a
reprodução das relações sociais enquanto relação espaço-temporal. O
espaço pensado como produção/produto da ação da sociedade está,
assim, imerso na totalidade da reprodução social. Esse movimento do
pensamento permite vislumbrar o papel da produção do espaço na
reprodução da sociedade contemporânea (CARLOS, 2015, p. 9).

No modo de produção capitalista, o espaço é utilizado como meio de produção
para a geração de riquezas, sendo, assim, consumido produtivamente. O consumo
produtivo do espaço sempre faz desaparecer uma realidade material ou natural para
transformar-se em valor agregado à mercadoria resultante do processo de trabalho. Neste
contexto, em que se observa que toda produção humana se transforma em mercadoria,
logo, sendo uma consequência da manutenção do sistema capitalista, não seria diferente
quando tratamos do espaço ou da cidade. Como a privatização dos meios de produção é
uma determinação histórica do capitalismo, isso implica numa crescente privatização do
espaço, à medida que este se incorpora ao capital como meio de produção (LEFEBVRE,
1999).
O que queremos enfatizar é o deslocamento da dinâmica socioespacial de
produção dos objetos e das coisas no espaço – e das atividades nele localizadas – para a
produção do espaço ou, de outra forma, o deslocamento do entendimento do espaço

1 Deve-se ter em conta que o conjunto dessas relações sociais, conforme aponta Souza (2015), na forma
concreta, que ocorrem dentro do espaço por meio da ação das pessoas de se apropriarem a fim de realizar
a condição de existência humana é chamado de prática socioespacial.
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enquanto simples distribuição de atividades dos grupos humanos sobre o espaço para a
produção social do espaço2 enquanto momento de produção do movimento da vida
(CARLOS, 2015; 2018).
Esse processo de produção do espaço não ocorre sem conflitos. A forte expansão
da propriedade privada impõe limite de uso do espaço. Ao mesmo tempo que o espaço
produz e garante a reprodução da vida, também promove a contradição em virtude das
diferentes formas de apropriação e de seus diferentes usos.
À dimensão utilitária do espaço, que o torna um valor de uso para a
sociedade, se sobrepõem determinações históricas da produção e da
reprodução social, as quais, sob a vigência das relações capitalistas de
produção, sintetizam o valor de troca e o valor de uso. O valor de troca
se sobrepõe historicamente ao valor de uso, o que significa que, para se
usufruir determinados atributos do lugar é preciso que se realize, antes
de tudo, seu valor de troca (BOTELHO, 2007, p. 23).

Ou nos dizeres de Carlos (2005):
O consumo do espaço se analisa no movimento de generalização da
transformação do espaço em mercadoria, que impõe ao uso a existência
da propriedade privada das parcelas do espaço. Assim, o processo de
reprodução do espaço aponta para a tendência da predominância da
troca sobre os modos de uso, o que revela o movimento do espaço de
consumo para o consumo do espaço (CARLOS, 2005, p. 186).

Dentro do sistema capitalista, toda a produção e o consumo do espaço estão
inseridos num amplo processo de reprodução das relações capitalistas, sendo guiadas
pelos ditames da propriedade privada e regulados pelas necessidades do capital de gerar
excedente econômico. Como consequência, o valor de uso não é o mesmo para todos, e
nem todos têm acesso ao direito de se realizar como cidadão no espaço. Desse modo, sob
a égide do capitalismo, a produção da vida – a perpetuação da reprodução da sociedade –
ocorre se houver a produção e a apropriação do espaço, como um mecanismo de
preservação para a reprodução ampliada do capital. É nesse sentido que Lefebvre (1973)
afirma que:
Não é somente a sociedade inteira quem se torna o lugar da reprodução
(das relações de produção e não somente dos meios de produção), mas
é o espaço inteiro. Ocupado pelo neocapitalismo, setorizado, reduzido
a um meio homogêneo e, portanto, fragmentado, o espaço se torna a
sede do poder (LEFEBVRE, 1973, p. 83)3.

2 Lefebvre (1999) defende o entendimento do espaço enquanto local onde ocorrem os eventos sociais e que
garante a condição, meio e produto para reprodução da vida humana no cenário da sociedade.
3 No original: “Reproduction (of the relations of production, not just the means of production) is located
not simply in society as a whole but in space as a whole. Space, occupied by neo-capitalism, sectioned,
reduced to homogeneity yet fragmented, becomes the seat of power”.
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Na atualidade, o capital se movimenta num outro ritmo pelo espaço, já que os
investimentos migram velozmente de um setor da economia para outro em busca da
maximização do lucro, apontando para a importância da reprodução do espaço urbano
como condição necessária à acumulação, no movimento da passagem da hegemonia do
capital industrial para o capital financeiro, o que vem transformando a urbanização em
“uma metáfora resumida da espacialização da modernidade e do planejamento estratégico
da vida cotidiana” permitindo ao capitalismo “reproduzir com êxito suas relações
essenciais de produção” (SOJA, 1993, p. 65).
Esse processo mostra que a acumulação capitalista desdobra-se, a partir
da fábrica, para toda a cidade, afirmando-se como extensão espacial e
produzindo a cidade como mercadoria. Isso significa dizer que, neste
século, essa produção vai adquirindo um novo sentido, pois a crise do
processo produtivo exige o desenvolvimento de novos setores
produtivos, permitindo o deslocamento do capital para esferas mais
produtivas, o que vem ocorrendo com o abandono / redirecionamento
espacial da produção do tipo clássico – aquela dos meios de produção
ou bens de consumo – para produção do espaço urbano – parcelas da
cidade ou de toda a cidade – como momento da realização da
acumulação. Dessa forma a produção do espaço urbano responde a esse
processo, o que quer dizer que, diante das contradições internas do
capitalismo em relação à tendência de baixa da taxa de lucro, a busca
da realização da mais-valia desloca-se fundamentalmente para a
produção do espaço. Assim, a urbanização aparece como momento
estratégico da reprodução do capital em função da abertura de novas
possibilidades de valorização do capital (CARLOS, 2015, p. 11).

Uma sociedade dominada pelo econômico e pela necessidade de acumulação de
capital concretiza-se na produção de um espaço que reflete a realização do capitalismo,
apontando que a necessidade de superação dos momentos de crise se faz pela
incorporação de novas produções, entre as quais encontra-se a produção do espaço urbano
que se efetiva com a hegemonia do capital financeiro. Essa “produção da cidade enquanto
negócio” revela uma especificidade da urbanização contemporânea: a de que o capital só
pode se realizar através da estratégia de tornar o espaço urbano um elemento do processo
produtivo (CARLOS, 2015; 2018).
É importante ressaltar ainda que esse movimento se dá em conformidade aos
novos paradigmas da economia em sua fase denominada globalizada. A estrutura
organizacional da produção fordista foi substituída pela flexibilização da estrutura
produtiva fazendo emergir como grande protagonista a corporação transnacional,
desenhando novas estratégias de governança baseadas na flexibilização das relações
capital-trabalho, nas desregulamentações e nas privatizações de serviços públicos e na
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facilitação da circulação de capitais entre países, enquanto novas estratégias espaciais são
postas a operar em favor da criação de novos vínculos entre o espaço e o capital,
redefinindo, consequentemente, o papel das cidades (MARICATO, 2015).
De acordo com Sassen (1998), a crise do sistema capitalista e as novas
configurações da economia mundial da década de 1970 criaram um novo papel
estratégico para as cidades.
A partir dos anos 1960, a organização da atividade econômica entrou
em um período de transformações marcantes: [...] desmantelamento dos
antigos centros industriais [...] a industrialização acelerada de vários
países do Terceiro Mundo; internacionalização rápida da indústria
financeira através de uma rede de transações em escala mundial. Cada
uma dessas mudanças modificou a relação entre as cidades e a
economia internacional (SASSEN, 1998, p. 31).

A lógica desse processo, segundo Cano (1995), é a de que as implantações da
“Terceira Revolução Industrial” (que é como o autor identifica as novas configurações da
economia mundial de que falamos) “se manifestarão preferencialmente em um reduzido
número de áreas urbanas mais desenvolvidas”, aquelas que disponham de “redes de
serviços modernos complementares à nova indústria, centros de pesquisa, centros
formadores de educação e maior dotação de infraestrutura urbana moderna, viária e de
telecomunicações” (CANO, 1995, p. 128), compatíveis com os requisitos dessa Terceira
Revolução Industrial.
É nesse contexto que é possível compreender o que vem acontecendo com as
cidades, que passam a ser vendidas como mercadorias para os grandes investidores.
Atualmente, as cidades vêm sendo influenciadas pela dinâmica da economia globalizada,
incorporando grandes mecanismos de comunicação e de marketing, no intuito de atrair
investimentos. As novas discussões acerca da economia, das políticas socioambientais e
do espaço vêm demandando novas estratégias de planejamento que busquem atender os
diferentes interesses e fomentar potencialidades competitivas.
A ideia da competitividade é vendida como a solução para sua adaptação ao papel
estratégico que a globalização lhes impõe. Dentro dessa lógica, as cidades terão de saber,
dada a escassez de capitais disponíveis e a tendência de concentração dos órgãos
decisórios ou de comando, competir entre si para atrair investimentos. Por isso, a cada
dia os governantes vêm montando estratégias para que possam “vender a cidade”,
mostrando aos investidores as vantagens locacionais que priorizem a qualidade de vida,
tais como baixos índices de violência, atrações turísticas, infraestrutura, mobilidade, entre
outros fatores (VAINER, 2000).
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Para Vainer (2000), chama a atenção, inclusive, o comportamento de alguns
prefeitos e governantes que, hoje em dia, lembra mais o de vendedores ambulantes do
que realmente o de líderes políticos, uma vez que a cidade passa a ser tratada como uma
mercadoria como qualquer outra. Trata-se de uma estratégia que apela, como lembra
Arantes (2000), ao campo cultural-simbólico, tanto no sentido dos empreendimentos
propriamente ditos quanto da percepção daqueles que vivem a cidade, já que é vendida
uma imagem de que a cidade, recebendo determinado empreendimento ou investimento,
pode vir a se inserir no mercado competitivo, favorecendo um maior desenvolvimento
local.
Nesse discurso é crescente o uso de uma linguagem que incorpora vários desses
aspectos (qualidade de vida, turismo, desenvolvimento local etc.), muitas vezes caros aos
olhos dos citadinos, fazendo verdadeiras campanhas de promoção da cidade. Essa
“política do espetáculo”, como descreve Debord (2007), propicia novas formas e funções
de valorização do capital na cidade, bem como permitem intervenções de novos tipos na
produção do espaço urbano.
É assim que se pode falar de uma colonização do espaço urbano, que se
efetua na rua pela imagem, pela publicidade, pelo espetáculo dos
objetos: pelo “sistema dos objetos” tornados símbolos e espetáculo. A
uniformização do cenário, visível na modernização das ruas antigas,
reserva aos objetos (mercadorias), os efeitos de cores e formas que os
tornam atraentes (LEFEBVRE. 1999, p. 29).

Portanto, o deslocamento da noção do espaço enquanto uso da vida cotidiana para
a noção de espaço enquanto matéria-prima do processo de reprodução ampliada de capital
justifica a realização da cidade enquanto mercadoria. Ao longo da história do modo de
produção capitalista, o espaço urbano vem sendo crescentemente inserido nos circuitos
de valorização do capital, seja como suporte às atividades econômicas por meio da
implementação de infraestruturas e desenvolvimento técnico, seja por meio da
mercantilização do próprio espaço e das dinâmicas sociais que o conformam. Esse
movimento concorre com as demandas das novas configurações da economia mundial
que vão inserir a cidade, entendida agora enquanto bem de consumo, na lógica da
competitividade global, demandando novas estratégias a fim de atender aos interesses
econômicos que se alimentam dessa produção do espaço urbano como negócio rentável.
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2.2. A segregação socioespacial como conteúdo da urbanização
Se os processos de valorização do espaço – e em especial do espaço urbano –
passam, necessariamente, pela mercantilização do próprio espaço, a mercantilização dos
lugares ocorre, concretamente, por meio do trabalho humano dispendido na produção de
algo socialmente útil do espaço. Segundo Villaça (2001), dois tipos de valores são
produzidos em virtude desse trabalho. O primeiro é o valor dos objetos, os produtos em
si, os edifícios, as ruas, as praças e as infraestruturas de modo geral. O segundo é o valor
produzido pela aglomeração:
Esse valor é dado pela localização dos edifícios, ruas, e praças, pois é
essa localização que os insere na aglomeração. A localização se
apresenta assim como um valor de uso da terra – dos lotes, das ruas, das
praças, das praias – valor que, no mercado, se traduz em preço da terra.
Tal como qualquer valor, o da localização também é dado pelo tempo
de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou seja, para
produzir a cidade inteira da qual a localização é parte (VILLAÇA, 2001,
p. 72).

Em outras palavras, o solo urbano tem seu valor determinado por sua localização.
A possibilidade de redução dos custos de transporte e do tempo de deslocamento moradiatrabalho, a infraestrutura urbana e a acessibilidade a outros bens e serviços em função da
sua localização são alguns dos fatores que influenciam no valor de troca do solo urbano,
distinguindo uma certa parcela desse solo de maneira qualitativa, dando-lhe certo valor e
diferenciando-o em relação à aglomeração no qual está inserido (DEÁK, 2001). Harvey
(1980) também aponta as particularidades que o solo (a terra urbana) possui em relação à
localização:
O solo e as benfeitorias não podem se deslocar livremente, e isso os
diferencia de outras mercadorias, tais como trigo, automóveis e
similares. O solo e as benfeitorias têm localização fixa. A localização
absoluta confere privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos
de determinar o uso nessa localização. É um atributo importante do
espaço físico que duas pessoas ou coisas não possam ocupar exatamente
o mesmo lugar, e este princípio, quando institucionalizado como
propriedade privada, tem ramificações muito importantes para a teoria
do uso do solo urbano e para o significado do valor de uso e do valor
de troca (HARVEY, 1980, p.135).

É evidente que uma localização também se torna mais valiosa do que outra em
função de suas amenidades físicas (áreas verdes, relevo, paisagens naturais etc.), mas
valoriza-se, principalmente, em função de sua infraestrutura, que a torna mais acessível,
mais equipada, mais propícia à edificação. A localização será um tanto mais interessante
quando houver um significativo trabalho social para produzi-la (DEÁK, 2001).
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Como quem produz a infraestrutura é o Estado, a localização dos equipamentos
urbanos e sua valorização são frutos dos investimentos públicos realizados. A intervenção
estatal se dá por meio de obras públicas de urbanização e da implantação da infraestrutura,
mas também ocorre por meio de conjuntos tributários e reguladores do uso e ocupação
do solo. A influência e o aparelhamento sobre a máquina pública podem render benefícios
a quem conseguir direcionar as ações do Estado segundo seus interesses de valorização
(FERREIRA, 2005). Ou seja, a localização é uma construção coletiva dentro do espaço
urbano e não pode ser individualizada: depende sempre da aglomeração, do entorno
urbano no qual está inserida e da intervenção estatal para construí-la e equipá-la de modo
que esta ganhe interesse (DEÁK, 2001)4.
Porém, nem todas as correntes teórico-metodológicas admitem tal interpretação.
Para o pensamento liberal, evidenciado pela Escola de Chicago, a cidade apenas refletiria
espacialmente a lógica do laissez-faire econômico. Por meio da autorregulação e da “mão
invisível”, as cidades teriam a capacidade de crescer espontaneamente, sendo guiadas
pelo equilíbrio natural da oferta e demanda, funcionando como um organismo, em que
tanto os mais ricos como os mais pobres encontrariam seus espaços e aquele que melhor
se adaptasse ao estilo de vida urbano conseguiria habitar as melhores áreas, com
diferenciações naturais inerentes à própria lógica capitalista (NEGRI, 2008).
Tal interpretação parece-nos equivocada, pois se centraliza no indivíduo e não nas
lutas de classes e nos seus resultados no tocante à distribuição das classes sociais no
espaço urbano, servindo mais para encobrir as diferenças sociais entre os vários grupos
que habitam a cidade que para criar um modelo explicativo da realidade urbana. Lojkine
(1997), aponta que as políticas públicas de urbanização, em vez de suprimirem as
contradições, implicam a criação de instrumentos capazes de promover o aumento do
poder das classes dominantes, agindo na produção da segregação socioespacial e na
manutenção do status quo.
Pela lógica do subdesenvolvimento, o Estado – se entendido no sentido
público importado da realidade das democracias desenvolvidas – é um
“não Estado”. Ele não planeja ações para a superação do atraso, mas
confunde; não organiza, mas desestrutura; não facilita, mas embaralha
e burocratiza os procedimentos administrativos. Não porque seja
incompetente, como às vezes se propaga, mas porque é muito eficaz na

4 Deák (2001, p. 83) afirma que “localizações podem ser consumidas individualmente como se fossem
mercadorias, mas só podem ser produzidas coletivamente, como resultado da transformação do espaço
como um todo”.
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produção da segregação socioespacial, que emperra o desenvolvimento
independente, redistributivo e includente e poderia contrariar o
equilíbrio de forças políticas, o poder das elites internas e os interesses
externos que historicamente se alimentam desse atraso (FERREIRA,
2010, p. 194).

Para Lefebvre (1999) a segregação é intencionalmente imposta pela população de
alta renda, pensada por motivos estratégicos de separação da sociedade em partes, não
admitindo no mesmo espaço aquele que difere quanto à classe social. A segregação seria
um fenômeno social e espacial que se relaciona com a criação de espaços heterógenos e
fragmentados, onde não ocorrem trocas, mas sim isolamento.
Já para Harvey (1980), trata-se do acesso diferenciado e desigual ao espaço
urbano, determinado pela condição socioeconômica, refletindo a desigualdade de poder
aquisitivo das diferentes classes sociais. A população de alta renda domina e se apropria
do espaço urbano, enquanto a população pobre se torna “refém” do mesmo espaço, tanto
em relação à localização espacial quanto ao acesso aos equipamentos e serviços urbanos.
É importante ressaltar que a segregação socioespacial, como lembra Sposito
(1996), também pode ser fruto de uma ação voluntária, de uma iniciativa individual,
definida dentro de um determinado contexto socioeconômico e cultural. A criação de
condomínios fechados voltados à população de alta renda, impulsionada pelo “medo da
violência” e pela “busca de segurança e tranquilidade”, é o exemplo mais frequente do
fenômeno autossegregacionista, que evidencia o rompimento do diálogo entre as
diferenças, conduzindo à redução dos espaços públicos e à fragmentação do espaço
urbano ao restringir o acesso a determinadas áreas da cidade.
Se fechamos o vidro no semáforo, queremos nos defender, duplamente,
da violência potencial e da visibilidade da pobreza. Se informatizamos
nosso acesso a lugares e às informações, fugimos da possibilidade de
nos encontrarmos. Se habitamos, onde habitam aqueles que conosco se
parecem (nos hábitos da vida e de consumo), protegemo-nos do duro
contato com a acentuação das diferenças sócio-econômicas (SPOSITO,
1996, p. 82).

Por consequência, há também um prejuízo cultural “no que diz respeito ao modo
como essas pessoas passam a enxergar o mundo e qual sua consciência objetiva de seu
estado de segregado socialmente e espacialmente” (NEGRI, 2008, p. 138).
A segregação sócio-espacial assim definida não pode ser compreendida
apenas pela diferenciação e isolamento espacial da função habitacional,
mas pelas dificuldades de ter acesso ao conjunto da cidade, tanto no
sentido objetivo, para aqueles que enfrentam as limitações
orçamentárias para o acesso às formas mais eficientes de deslocamento
e comunicação, como no sentido subjetivo, tendo em vista as
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dificuldades de construção coletiva de uma identidade urbana.
(SPOSITO, 1996, p. 83).

Em resumo, podemos entender que o processo de segregação socioespacial se
caracteriza pelo acesso diferenciado e desigual à cidade, tanto em relação aos bens e
equipamentos de uso coletivo e da localização espacial, como ao sistema de relações no
interior da cidade, sendo, assim, um produto das desigualdades sociais entre as diferentes
classes, pois “o uso diferenciado da cidade demonstra que esse espaço se constrói e se
reproduz de forma desigual e contraditória. A desigualdade espacial é produto da
desigualdade social” (CARLOS, 2005, p. 23).
Isso nos leva a concordar com Santos (2007), quando afirma que:
Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor,
consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Seu valor
vai mudando incessantemente, para melhor ou para pior, em função das
diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, preço) independentes
de sua própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a
mesma formação, até mesmo o mesmo salário, têm valor diferente
segundo o lugar em que vivem: as oportunidades não são as mesmas.
Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em
larga proporção, do ponto do território onde se está (SANTOS, 2007, p.
107).

No Brasil, os investimentos públicos sempre se deram de forma concentradora,
destinados, geralmente, às áreas ocupadas pelas populações de alta renda. Essa
desigualdade na implantação das infraestruturas gerou, conforme aponta Botelho (2007),
um urbano fragmentado com grandes diferenciações entre os setores da cidade que
acentuam o valor de troca daquelas localizações beneficiadas pela ação estatal.
Diferentemente dos países desenvolvidos, onde o Estado teve um papel de garantir a
produção de infraestruturas de forma mais equânime em toda a cidade, a fim de evitar a
exclusão da população de menor renda e recuperar, com tributos, os lucros obtidos pelo
mercado, no Brasil, a população de baixa renda, historicamente, foi deixada à própria
sorte, não só porque era a melhor forma de não encarecer os custos da força de trabalho,
mas também porque o Estado promovia (e segue promovendo) a estratégia hegemônica
da livre iniciativa e dos interesses empresariais.
Por isso que Vainer (2001), afirma:
Não está inscrito na estrutura social brasileira que apenas sejam
asfaltadas as ruas dos bairros habitados pelas classes superiores e
médias, nem que a água chegue apenas a alguns cantos da cidade [...]
Que alguns poucos promotores imobiliários capturem imensos valores
– mais-valia imobiliária – graças a investimentos públicos que
poderiam estar sendo consagrados à redução das desigualdades
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estritamente urbanas, eis algo que não nos é imposto por nenhuma lei
do mercado; ao contrário, é pura e simples apropriação privada de
recursos públicos. (VAINER, 2001, p. 148).

O acelerado crescimento urbano dos países subdesenvolvidos, assim como a
reestruturação produtiva e o enfraquecimento do Estado, ambos sob a ótica neoliberal,
aceleraram as desigualdades e a exclusão social, inserindo mais trabalhadores na rede
informal e precária de trabalho e impondo a multiplicação e o crescimento exponencial
de favelas e ocupações irregulares de um modo geral. Paralelamente, a ação do poder
público no que diz respeito à política habitacional – efetivação da moradia como direito
fundamental à existência humana – migrou do discurso universalista para a lógica seletiva
do mercado, traduzindo os padrões da acumulação capitalista.
A partir dessas leituras, podemos entender a cidade como produto dessa lógica da
urbanização cuja intervenção estatal (ao contrário do que queria a Escola de Chicago) foi
capaz de produzir desigualdades claras entre os setores da cidade, valorizando aqueles
beneficiados pelas obras de infraestrutura em detrimento da escassez do restante da
cidade. No Brasil, especificamente, essa desigualdade se reflete na brutal diferença de
preços dos imóveis, que nunca esteve dissociada dos interesses do capital especulativo,
que sempre soube se fundir à ação estatal e canalizar os investimentos públicos,
constituindo uma matriz de exclusão que perdura até hoje e que expressa a estreita relação
entre o poder econômico e o poder político na promoção da segregação socioespacial. Em
outras palavras, as estratégias e as ações do poder público articuladas aos interesses dos
setores privados transformam o espaço cada vez mais em um espaço economicamente
produtivo, criaram uma cidade que, cada vez mais, se apresenta desigual, segregada e
excludente. Isto significa que as cidades brasileiras, além de herdar as desigualdades
históricas da estrutura social – como veremos a seguir – também as aprofunda.

2.3. A questão habitacional no Brasil
No Brasil, até meados do século XIX, as terras eram concedidas pela Coroa por
meio da concessão por utilização, sendo praticamente destituídas de valor, “alcançando
às vezes um preço nominal para efeitos práticos, sobretudo quando de pequenas
indenizações” (MARTINS, 2009, p. 41). A terra não era uma mercadoria e sua concessão
era feita mediante uma cláusula que permitia retorno à Coroa caso alguma exigência –
ocupar, produzir e pagar os tributos – não fosse cumprida. A abundância de terras
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desocupadas no Brasil, entretanto, dispensava o rigor na aplicação das regras, sendo
corriqueiro concessões arbitrárias ou sua ocupação pura e simples (MARICATO, 1997).
Com a promulgação da Lei de Terras de 1850, essa situação se altera e a terra é
transformada definitivamente em mercadoria, ficando proibidas as aquisições de terras
por outro título que não fosse o de compra. Foi também concedida pela lei a possibilidade
de importação de mão de obra livre em substituição ao trabalho escravo. Vale lembrar
que a proibição do tráfico negreiro, anos antes, não impediu a continuidade do comércio
de escravos que, contudo, tornaram-se mais caros. Passa-se, então, a estimular a política
de mão de obra livre imigrante, por meio de um sistema de endividamento pelo qual “os
trabalhadores recém-chegados abriam crédito com seus patrões para a compra dos bens
que necessitavam, chegando a um ponto em que o pagamento dessas dívidas tornava-se
impossível” (FERREIRA, 2005, p. 2), sendo instituído, na prática, um verdadeiro sistema
de escravidão por dívida (MARICATO, 1997; FERREIRA, 2005).
Outro aspecto decorrente da Lei de Terras é que, antes de sua aprovação, a riqueza
dos latifundiários era medida pelo número de escravos que cada um detinha, no campo
ou na cidade. O trabalhador escravizado tinha uma dupla finalidade na economia
escravocrata: era fonte de trabalho e de renda capitalizada apresentada na pessoa do
escravo, sendo comum seu uso como objeto de penhor na obtenção de empréstimos
(FERREIRA, 2005; MARICATO, 1996).
Segundo Martins (2009):
Durante a crise do trabalho servil, o objeto da renda capitalizada passa
do escravo para a terra, do predomínio numa para a outra, da atividade
produtiva do trabalhador para o objeto do trabalho, a terra. Nessa
mudança sutil, persiste a dimensão propriamente rentista da economia
de exportação, o que é diverso do propriamente capitalista. Porém,
libertando do rentismo o trabalho e transferindo o rentismo para a
propriedade da terra (MARTINS, 2009, p. 41).

Em outras palavras, quando a terra é livre, a recorrência ao trabalho cativo é uma
condição indispensável, uma vez que a possibilidade de se ter mão de obra livre
disponível e disposta ao trabalho é praticamente zero. Por outro lado, quando se tem
trabalho livre, ao contrário, a terra deve ser mercadoria. A propriedade privada da terra
surge como direito para a exploração da força de trabalho (MARTINS, 2009).
Maricato (1996) lembra que não foi por coincidência que a Lei de Terras e a
proibição do tráfico de escravos foram promulgadas com uma semana de intervalo entre
uma e outra. Como as terras agora poderiam ser adquiridas apenas mediante a compra e
venda, afastou-se a possibilidade de que trabalhadores sem recursos se tornassem
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proprietários. Dessa forma, “garantia-se a sujeição do trabalhador livre aos postos de
trabalho, antes ocupados por escravos” (MARICATO, 1996, p. 17).
Essa situação consolidou duas frações bem distintas na sociedade: de um lado, os
latifundiários e, de outro, sem nenhuma possibilidade de comprar terras, os escravizados,
que seriam libertados somente em 1888, e os imigrantes que estavam presos às dívidas
com seus patrões, sem recursos ou simplesmente ignorantes aos procedimentos
necessários para a aquisição do título de propriedade. É verdade que esse processo ocorre
predominantemente no espaço rural, porém, segundo Rodrigues (2003), “a classe de
proprietários que se estabeece com a Lei de Terras, refere-se tanto à terra rural, quanto à
urbana” (RODRIGUES, 2003, p. 18), definindo, inclusive, os padrões de uso e ocupação
do solo, que orientarão a produção do espaço urbano.
O acesso à terra no Brasil se deu para os então senhores de terra, reproduzindo
uma lógica de diferenciação social resultante da hegemonia das elites latifundiárias, que
vai se estender à cidade, promovendo, já nos primeiros momentos da urbanização
brasileira, uma sistemática ação segregadora, explicitando a importância da propriedade
privada da terra nos moldes da acumulação capitalista.
Para Harvey (2005):
O poder monopolista da propriedade privada é, portanto, tanto o ponto
de partida como o ponto final de toda a atividade capitalista. Um direito
jurídico inegociável existe na origem de todo o negócio capitalista,
tomando a opção de não-negócio (açambarcamento, sonegação,
conduta avarenta) um problema importante nos mercados capitalistas.
A competição pura de mercado, a troca livre de mercadorias e a
racionalidade perfeita de mercado são, desse modo, mecanismos raros
e cronicamente instáveis para a produção coordenada e para as decisões
de consumo. A dificuldade consiste na manutenção de relações
econômicas suficientemente competitivas, enquanto se sustentam os
privilégios do indivíduo e do monopólio de classe em relação à
propriedade privada, que são os alicerces do capitalismo como sistema
político-econômico (HARVEY, 2005, p. 224-225).

A massa dos despejados – do acesso à terra, dos meios de trabalho, dos modos de
vida – que vai se formando no bojo das mudanças estruturais na sociedade brasileira
começa a afluir para as cidades, onde se concentravam moradia e trabalho, à procura de
meios de sobrevivência. Com o enorme crescimento das cidades decorrente da chegada
dessa população surge o problema de seu alojamento, ou seja, surge o problema da
habitação enquanto questão social (MARICATO, 1997).
A primeira forma de abrigo que a sociedade brasileira vai desenvolver para alojar
essas multidões será os cortiços, que se multiplicaram, sobretudo, nos centros das cidades.
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Entre os fatores que levaram à multiplicação dos cortiços estão a necessidade de oferecer
moradias baratas para as camadas de baixa renda, a limitada disponibilidade de
construções para atender a esta demanda, os altos aluguéis e a possibilidade de obtenção
de bons rendimentos por parte dos proprietários dos prédios e terrenos (BONDUKI,
1998).
É nessa mesma época que teve início a duradoura aliança entre os interesses
imobiliários e a legislação urbanística. Sempre em nome da “saúde pública” e do
“controle sanitário”, esses planos ajudariam a viabilizar a implantação de uma complexa
legislação urbanística, que estabelecia normas extremamente rígidas para a construção de
edifícios e para as possibilidades de uso e ocupação do solo (VILLAÇA, 1986, p. 15).
Essa legislação serviu a um duplo propósito: por um lado, instituiria padrões mais
modernos de controle do processo de urbanização; por outro, ajudaria na diferenciação
de localizações urbanas privilegiadas (FERREIRA, 2005).
Para construir um imóvel, seria necessário ter a documentação da posse da terra,
dominar o aparato técnico e jurídico do desenho e da aprovação de plantas e respeitar as
diretrizes sanitárias. Com isso, saiu ganhando o mercado imobiliário, o único capaz de
respeitar todas as regras ou de simplesmente dobrá-las graças a sua proximidade com o
poder público, e saiu perdendo a população mais pobre, incapaz de cumprir a todas essas
exigências (VILLAÇA, 1986). Fica “evidente a intenção de eliminar os cortiços da área,
e com isso, acelerar o processo de segregação por meio da intervenção pública”
(BONDUKI, 1998, p. 33). Nesse processo, e nas demais intervenções urbanas, não havia
sequer a possibilidade de contestação por parte da população atingida e os propósitos de
uma higienização social estavam muito pouco escondidos. As cidades brasileiras já
davam, nesse período, a tônica de qual serial sua principal característica ao longo de todo
século XX: a segregação socioespacial com a lei servindo de instrumento de garantia dos
espaços das elites (VILLAÇA, 1986).
Para Ribeiro e Cardoso (1994), as primeiras grandes intervenções urbanas tiveram
como principal objetivo de:
criar uma nova imagem da cidade, em conformidade com os modelos
estéticos europeus, permitindo às elites dar materialidade aos símbolos
de distinção relativos à sua nova condição. A modernização se torna
então o princípio organizador das intervenções. Esta modernização terá,
todavia, como sua principal característica a não universalidade. De fato,
as novas elites buscam desesperadamente afastar de suas vistas – e das
vistas do estrangeiro – o populacho inculto, desprovido de maneiras
civilizadas. (RIBEIRO; CARDOSO, 1994, p. 7-8).
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É a partir da década 1930, no chamado Estado Novo (1937-1945), que o Estado
passa a prover a habitação popular, em função da intensa demanda social advinda do
processo de urbanização. No entanto, enquanto o Estado define a localização da habitação
social, por meio da construção de conjuntos habitacionais distantes das áreas centrais, a
intensidade de crescimento populacional nas cidades, combinada com o processo de
industrialização do país, acentua as disparidades socioespaciais.
Em 1942, com o agravamento da crise habitacional, Vargas promulga a Lei do
Inquilinato (Lei 4.565/1942), que congelaria os aluguéis. No entanto, a lei apenas ajuda
a intensificar a segregação socioespacial, pois, com ela, passa-se a estimular a propriedade
privada do imóvel urbano em vez do aluguel, o que restringia ainda mais o acesso à
habitação (BONDUKI, 1998). Na prática, a população se deparava com uma situação em
que “sobram casas para vender, faltam casas para alugar” (MELO, 1990, p. 41).
Na década de 1950, ocorre a mudança para um novo paradigma econômico, o da
abertura ao capital internacional. Para crescer “cinquenta anos em cinco”, Juscelino
Kubistchek, encontrou na indústria de bens duráveis, que combinava tecnologia
importada com baixos salários, a base do processo de acumulação. Segundo Sampaio
(1997), alguns importantes autores como Florestan Fernandes e Caio Prado Jr. enxergam
nesse processo, ao mesmo tempo, a renúncia da possibilidade de construção de uma
economia capitalista autônoma e distributiva e uma aliança entre a elite nacional e os
interesses expansionistas do capitalismo internacional.
O que se tem é o desenvolvimento do modo de produção capitalista
(historicamente formado nos países ocidentais) e a expansão em outros
territórios, subordinando suas economias nacionais ao capitalismo
“central”, a partir da industrialização, ocasionando uma relação de
dependência específica (SPOSITO, 2008, p. 69).

Esse tipo de investimento em economias periféricas em fase de expansão
industrial se constituía em um ótimo negócio para a economia capitalista. As medidas
keynesianas de maior intervenção estatal nos Estados Unidos, com o New Deal, e, após a
Segunda Guerra Mundial, a implantação do Welfare State na Europa representavam uma
resposta ao liberalismo econômico e uma tentativa de mediação entre os interesses do
capital e do trabalho, o que colocava obstáculos à alta lucratividade5. Se nos países do

5 Segundo Ferreira (2005, p.12), nesse período é instituído nos EUA e Europa, não só todas leis trabalhistas
e a garantia a serviços universais - tais como saúde e educação - mas também políticas habitacionais que
incorporaram a habitação aos custos básicos de subsistência da classe trabalhadora. No Brasil, podemos
dizer que ocorre justamente o inverso.
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centro do sistema a lucratividade era reduzida, o Brasil, bem como outros países
subdesenvolvidos, representava uma grande oportunidade para a realização da mais-valia.
Ou seja, com a vinda das multinacionais fica estabelecido um padrão de crescimento em
que os baixos salários não eram só consequência da injustiça inerente ao sistema
capitalista, mas a própria condição para nosso processo de industrialização (FERREIRA,
2005; MARICATO, 1997). A população rural de regiões pobres disposta a migrar para
os centros industriais, mesmo que por baixos salários, constituía um enorme exército
industrial de reserva e a certeza de uma mão de obra de baixo custo (e alta lucratividade).
Segundo Guimarães (2016):
Esse é um período de integrações do território e do mercado,
proporcionadas pela construção de um meio técnico geograficamente
interligado pelos transportes e pelas telecomunicações, o que facilitou
em alto grau a mobilização espacial da força de trabalho pelo capital.
Então, o capitalismo, no avançar de suas relações, tornou-se o
responsável pela mobilidade territorial da população, transformando-a
em “população para o capital” (GUIMARÃES, 2016, p. 16).

A instalação de infraestrutura urbana e, por conseguinte, a própria provisão
habitacional eram sinônimos de aumento de custo da força de trabalho e, portanto,
incompatíveis com o interesse do Estado de promoção da industrialização. Com efeito,
estourava a demanda habitacional com a forte intensificação da migração rural-urbano e
cresciam os bairros periféricos de baixa renda.
Nem o mercado respondia às demandas por habitação, nem o Estado cumpria sua
promessa de resolver o problema. Restava à população mais pobre a ocupação das terras
ou do loteamento nas periferias. Para Oliveira (2003), o incentivo do Estado para a
autoconstrução, seja através da sua ausência, seja com intervenções pontuais como o
transporte coletivo, se constituía como uma válvula de escape para assegurar uma moradia
mínima para a classe trabalhadora a um custo baixo, sem elevar, portanto, o custo da mão
de obra.
A partir dos governos militares, iniciados em 1964, a questão habitacional passou
a ser tratada de forma centralizada com a formação do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), para o qual convergiam os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), e do Banco Nacional de Habitação (BNH), responsável pela formulação, gestão
e execução da política nacional, contando com as Companhias de Habitação (COHABs)
na execução dos programas (RODRIGUES, 2003).
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A criação do BNH ocorreu apenas cinco meses depois do golpe de 1964. Para
Villaça (1986), trata-se de um típico produto da ditadura, dadas as características
econômicas, políticas e ideológicas de sua atuação. Segundo ele, os oito capítulos da lei
de criação do BNH não falam em fins, apenas em meios, “fala da criação de órgãos, de
correção monetária e ao invés de falar de ‘habitação’ de interesse social, curiosamente
fala de ‘contratos’ de interesse social” (VILLAÇA, 1986, p.37).
O verdadeiro objetivo do BNH nunca foi a universalização do direito à habitação,
mas promover a acumulação privada de setores ligados ao ramo de construção civil, como
as grandes empreiteiras, para alavancar o chamado milagre econômico brasileiro
(VILLAÇA, 1986). No plano político, uma carta da futura presidenta do BNH, a deputada
Sandra Cavalcanti, enviada ao presidente Castello Branco em 1964, revelava nitidamente
a intenção política de atuar de forma amenizadora e balsâmica sobre as “feridas cívicas”
da população (MARICATO, 1997).
Entre 1964 e 1984, foram financiadas mais de 4 milhões de unidades, um número
realmente expressivo. No entanto, Ferreira (2005) lembra que o único índice de eficiência
do modelo era o número de unidades produzidas e não a qualidade de vida que era
propiciada, o que acabou gerando grandes conjuntos dormitórios, distantes das áreas
centrais e da oferta de emprego, mal servidos pelo transporte público e praticamente sem
nenhum equipamento ou serviço urbano. Além disso, de acordo com Rodrigues (2003),
menos de 5% das aplicações realizadas nesse período foram destinadas a famílias
realmente pobres, com renda de até 3 salários mínimo, tornando o BNH
[...] um poderoso instrumento da acumulação, pois drenou uma enorme
parcela de recursos para ativar o setor da construção civil – recursos por
sinal advindos em grande parte de um fundo retirado dos próprios
assalariados (FGTS) como também voltou-se para a confecção de
moradias destinadas às faixas de renda mais elevadas. (KOWARICK,
1979, p. 50).

Em 1986, o BNH é extinto como parte das medidas de controle da inflação, sendo
suas atribuições incorporadas pela Caixa Econômica Federal (CEF). Durante sua atuação,
o SFH/BNH promoveu uma profunda transformação no espaço urbano brasileiro. Seu uso
para o financiamento habitacional, saneamento e infraestrutura urbana promoveu
mudanças importantes nas cidades, porém, elas foram mais significativas nas faixas de
renda média ou alta: os centros se verticalizaram, dinamizando a produção imobiliária
para a classe média, o mercado de terras se ampliou em decorrência do crescimento do
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sistema viário aberto ao automóvel e o volume de investimento nos empreendimentos
imobiliários deu um salto (MARICATO, 1997).
Entretanto, no campo específico da habitação social pouco foi feito. A política
habitacional desse período centrou-se na produção de unidades habitacionais e de
infraestruturas na cidade formal, enquanto tratava como caso de polícia as demandas dos
movimentos sociais na cidade ilegal (MARICATO, 2000). Um dos períodos em que mais
se financiou unidades habitacionais foi também, paradoxalmente, marcado pelo
aprofundamento da segregação socioespacial e da problemática da habitação.
Em 1985, a ditadura chega ao fim e, a despeito da formulação de uma nova
Constituição, mais de 150 mil eleitores subscreveram, em 1988, a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) de iniciativa popular pela reforma urbana, sendo inseridos os
artigos 182 e 183, que estabeleciam os instrumentos para o controle público da produção
do espaço urbano, por meio do princípio da função social da propriedade urbana.
É importante observar que a instituição de instrumentos que dão maior poder de
controle para o Estado vai na contramão da tendência neoliberal de minimização do papel
do Estado que se institucionalizou no Brasil a partir da década de 1990, primeiro com
Fernando Collor de Melo, e depois, com Fernando Henrique Cardoso (FHC), que seguiu
as medidas preconizadas pelo Consenso de Washington.
No Governo Collor (1990-1992), o mais importante programa voltado à demanda
habitacional foi o Plano de Ação Imediata para a Habitação, que tinha como proposta o
financiamento de 245 mil habitações em 180 dias, mas que não cumpriu suas metas. Já o
Governo Itamar (1992-1994) criou os Programas Habitar Brasil e Morar Município,
ambos com o objetivo e financiar moradias para população de baixa renda, no sistema de
“ajuda mútua”. Mas, por conta da padronização excessiva e das muitas exigências legais,
muitos municípios tiveram dificuldades na captação de recursos. Ainda com Itamar
Franco, no entanto, ocorreram dois avanços: o primeiro (ainda que associado às
exigências das agências internacionais) foi uma mudança conceitual, com incentivo à
formação de conselhos e à criação de fundos para habitação, e o segundo foi a
Constituição, em 1992, do Fórum Nacional de Habitação, composto por entidades da
sociedade civil, setores do Estado e empresários da construção civil, cujo objetivo era
construir uma aliança entre os interesses envolvidos no financiamento, na produção e no
uso da moradia (MOTTA, 2010).
Com o Governo FHC (1995-2002), a política habitacional volta a ser financiada
com recursos do FGTS, sendo elaborados alguns programas com financiamento do setor
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público, como a Carta de Crédito e o Pró-Moradia, cuja finalidade era a urbanização de
áreas de risco. Porém, em 1998, o financiamento público é praticamente extinto e o
Programa de Apoio à Produção, cujo financiamento era derivado do setor privado, não
surte resultados esperados. Em 2001, ocorreu a aprovação da Lei 10.257/2001, que
institucionalizava o Estatuto da Cidade, regularizando os artigos 182 e 183 da
Constituição de 1988. Mas, de acordo com Maricato (1998), quem esperava que o
governo do sociólogo com passado de engajamento social promovesse avanços na
política habitacional, frustrou-se:
A prática do governo revela uma mudança na trajetória: após alguns
gestos iniciais que indicavam uma gestão democrática voltada para
habitação de interesse social, a ação efetiva tomou os rumos
conhecidos: priorização na regulação dos recursos financeiros onerosos
visando melhor desempenho do mercado. Nessa trajetória fica evidente
o desapego à democracia, já que no decorrer da gestão houve uma
desmobilização e o fechamento dos frágeis canais de participação
anteriormente existentes (MARICATO, 1998, p.2).

Podemos entender que a adoção das políticas neoliberais (com restrições de ordem
econômica, política e social) impossibilitou a construção de uma agenda capaz de
enfrentar os desafios urbanos e habitacionais do país. Segundo Ferreira (2005), os
propagandeados novos paradigmas da economia globalizada não trouxeram nenhuma
mudança significativa no quadro estrutural excludente no Brasil, menos ainda no âmbito
da segregação socioespacial nas cidades. Ao contrário, segundo o autor, os anos de
política macroeconômica somente exacerbaram a dependência externa e a desigualdade
interna e vêm sendo responsáveis pelas dificuldades que o Brasil encontra para enfrentar
seus problemas sociais (FERREIRA, 2005).
Aliás, é nesse contexto – como abordaremos nos próximos capítulos – que surgem
muitos projetos sociais alternativos da sociedade civil organizada, tais como ONGs, de
pressupostos inovadores, com diversidade de tipologias, e com o estímulo a processos
participativos e solidários. Embora essas ações significassem, em alguma medida,
avanços, já que à primeira vista expressavam uma certa renovação da maneira como a
questão habitacional passou a ser tratada, de fato, elas não puderam solucionar – e não
solucionarão – o problema urbano e habitacional.
Com a vitória de Luís Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil em 2002,
pelo Partido dos Trabalhadores (PT), vivenciou-se uma euforia com os possíveis rumos
da política urbana e habitacional do país. A partir das experiências das administrações
municipais do PT, foi criada uma expectativa quanto à ocupação institucional do governo
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federal e na discussão e formulação de políticas urbanas e habitacionais a serem
implementadas no país. Como marca desse momento temos a criação, em 2003, do
Ministério das Cidades, que desde a extinção do BNH seria o órgão mais importante
criado para tratar das questões urbanas. Inicialmente o ministério foi estruturado em três
eixos: moradia, mobilidade urbana e saneamento; mais tarde, seriam incorporados o
planejamento territorial e a regulação fundiária.
Durante a década de 2000, foram produzidos novos marcos regulatórios para as
políticas que incidem no planejamento urbano e territorial, cujo grande triunfo foi
justamente o caráter técnico das questões que deixaram de ser dirigidas por decisões
puramente políticas e de conjunturas, como em governos anteriores (D’AMICO, 2010).
No entanto, esse período também foi marcado pela continuidade da política econômica
do Governo FHC, em que se mantinha altas taxas de juros e a necessidade de geração de
superávit primário, o que impunha restrições econômicas que limitavam as formas de
uma nova política urbana que pudessem atender a população de baixa renda (BONDUKI,
1998).
A partir de 2005, com a expansão de recursos, o setor se reorientou, produzindo o
chamado boom imobiliário em diferentes cidades do Brasil. Assim, tanto o setor público
quanto o privado passaram a financiar projetos urbanos, em particular, de habitação. A
Lei de Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/2004), aprovada em 2004, possibilitaria um
crescimento significativo do crédito para a produção habitacional, passando a proteger o
adquirente de imóveis em caso de insolvência ou negligência do incorporador, evitando
a perda dos recursos pagos no período de construção. Com isso, o governo aumentava
consideravelmente os subsídios com objetivo de possibilitar o acesso e atendimento da
população de baixa renda à infraestrutura urbana.
Numa tentativa de concretizar os desafios para a formulação, implementação e
consolidação da política urbana e habitacional no Brasil, o Governo Lula lança, em 2009,
o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) com o objetivo de articular os
investimentos privados com os investimentos púbicos. Tratava-se de um conjunto de
soluções para os principais problemas apontados pelos estudos do Plano Nacional da
Habitação (PNH) e da Fundação João Pinheiro (FJP), que buscava atingir principalmente
os aspectos econômicos do financiamento habitacional por meio da concessão de
subsídios dados às famílias de baixa renda (BRASIL, 2012).
De 2009 a maio de 2012, o MCMV, com o discurso de solucionar o problema
habitacional, contratou 1.728.555 unidades habitacionais, desembolsando cerca de R$ 71
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bilhões. Os investimentos federais do programa, porém, conseguiram suprir apenas 8%
do déficit habitacional da população com renda inferior a três salários mínimos, que
corresponde a mais de 70% da demanda (FJP, 2008). O programa incorporava a lógica
de mercado (e para o mercado) na solução da problemática habitacional, estando inseridos
na lógica mercadológica e não toca, por exemplo, outra questão fundamental do
problema: os imóveis vagos, objetos de especulação e passiveis de desapropriação.
Segundo Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
(MTST), em entrevista ao jornal El País, em janeiro de 2014, “o MCMV foi feito para o
capital imobiliário, para resgatar parte do capital perdido pelas construtoras na bolha
mundial de 2008, não para atender o déficit de moradias brasileiro”6. Para ele, se os
imóveis vagos fossem aproveitados, menos de um milhão de unidades precisariam ser
construídas, o que é pouco interessante para quem lucra com a construção de moradias e
para quem tem a campanha financiada com o dinheiro das grandes empreiteiras. De fato,
segundo os dados da FJP (2014), o número de imóveis vagos no Brasil é da ordem de 7,5
milhões, com pelo menos 6,2 milhões em condições de habitabilidade, enquanto dados
atualizados do Censo (2010) mostram que o déficit habitacional continua, hoje, na casa
dos 6,5 milhões, mais ou menos no mesmo patamar de 2008, antes do MCMV. Nos
últimos anos, segundo Volochko (2018), o programa vem sendo esvaziado de seu sentido
social transformando-se de vez em instrumento de acumulação de grandes empreiteiras e
incorporadoras, facilitando o acesso à casa própria apenas para aquelas famílias que
podem arcar com o preço exorbitante da moradia.
Em resumo, a moradia deixa de ser apenas uma necessidade fundamental para a
reprodução da vida, entrando também, assim como ocorre com toda produção do espaço,
nos circuitos da troca, tornando-se uma mercadoria das mais concorridas e valorizadas,
portanto inacessível principalmente para a população mais pobre, evidenciando a
segregação socioespacial como conteúdo central e consequência direta da urbanização
contemporânea com a produção do espaço, da cidade e da moradia enquanto mercadoria.
A estrutura fundiária concentradora, moldada ao longo dos séculos da nossa
história, permanece presa aos ditames e à articulação de interesses que se refazem adiando
seu enfrentamento, mesmo na atualidade, impedindo o acesso ao mercado legal da
habitação para a grande maioria da população (BRANDÃO, 2007). Este é, portanto, um

6 Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/27/politica/1390859331_258001.html>. Acesso:
24 de maio de 2020.
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mercado restrito, o qual não havendo a possibilidade por seu pagamento tem-se como
única alternativa o morar incerto e provisório.
Na sequência, procuraremos demonstrar como essas estratégias vêm se traduzindo
enquanto instrumento do planejamento estratégico e do marketing urbano, conformando
novos entendimentos em torno da cidade que vão legitimar intervenções sociais com a
retórica de desenvolvimento social e da sustentabilidade, mas que, na realidade, vêm
aprofundando o seu conteúdo segregacionista.

2.4. Planejamento estratégico, marketing urbano e a cidade-empresa
Segundo Vainer (2000), a ideia da competitividade entre cidades talvez seja a mais
popular dentro do planejamento urbano contemporâneo, já que a cidade, entendida como
mercadoria a ser vendida num mercado extremamente competitivo, precisa apelar às
novas estratégias para se diferenciar das demais e, com isso, atrair os investimentos que
favoreceriam seu desenvolvimento econômico e social.
É por conta dessa necessidade que uma nova modalidade de planejamento –
largamente inspirada nas teorias de planejamento empresarial, originalmente
sistematizadas na Harvard Business School – é desenvolvida como que para fazer jus à
vocação liberal e competitiva que as cidades supostamente adquirem: o planejamento
estratégico, e sua variante, o marketing urbano (VAINER, 2000; FERREIRA, 2003).
A ideia que sustenta essas novas estratégias é a de que, no mundo da acumulação
flexível, em que dominam as novas dinâmicas econômicas globalizadas, as cidades
devem ser mais competitivas na sua capacidade de atender às demandas e, para isso,
devem ser pensadas não mais como cidades, mas sim como empresas, o que significaria
dizer que “as cidades se conscientizam da mundialização da economia e da comunicação”
e, consequentemente, “se produz crescentemente competição entre territórios e
especialmente entre seus pontos nodais ou centros, isto é, as cidades” (BORJA, 1995,
apud VAINER, 2000, p. 76).
Em Castells7 (1990) apud Vainer (2000), fica mais claro o sentido com que essa
receita é literalmente imposta ideologicamente, enfatizando a relação globalização-

7 Alguns teóricos foram os responsáveis a refletir sobre o planejamento urbano que permitiriam as cidades
a alcançar o almejado papel competitivo. Segundo Ferreira (2003), entre outros exemplos, Saskia Sassen,
Manuel Castells e Jordi Borja foram os consultores da formulação do planejamento estratégico de cidades
na América Latina como, por exemplo, São Paulo e Santo André, além de cidades na Argentina e Chile.
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planejamento estratégico, e a necessidade de adaptação das cidades à realidade da
economia global.
A flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia do
mundo exigem o desenvolvimento do Planejamento Estratégico, apto a
introduzir uma metodologia coerente e adaptativa face à multiplicidade
de sentidos e sinais da nova estrutura de produção e administração
(CASTELLS, 1990, p. 14 apud VAINER, 2000, p. 76 – grifo nosso).

De acordo com Vainer (2000), se no passado o debate acerca da questão urbana
remeteria a temas como crescimento desordenado, reprodução da força de trabalho,
movimentos sociais urbanos, uso e ocupação do solo e equipamentos e serviços urbanos
coletivos, a “nova questão urbana” tem agora como nexo central a problemática da
competitividade.
Quando a liberalização do mercado preside o desenvolvimento da
economia global e a privatização, e os mercados financeiros se tornam
rotina, as cidades necessitam: Competir pelo investimento de capital,
tecnologia e competência gerencial; Competir na atração de novas
indústrias e negócios; Ser competitivas no preço e na qualidade dos
serviços; Competir na atração de força de trabalho adequadamente
qualificada (World Economic Development Congress And The World
Bank, 1998, apud VAINER, 2000, p. 77 – grifo nosso).

Diante de tal necessidade, elas passam a assegurar seu status no contexto
internacional por meio da transformação do espaço urbano em “vitrine”, passando a
constituir produtos que serão vistos, vendidos e comercializados. Se a forma de exposição
ou seu objeto forem bem definidos por ocasião do planejamento estratégico, a cidade,
segundo essa perspectiva, se sobressai no contexto da competição.
O Estado tem grande papel em facilitar a organização da venda das cidades,
porque é ele que consegue controlar e manipular a burocracia institucional e o aparato
legal, visando minimizar ou maximizar os conflitos de acordo com a situação8. Um
exemplo claro disso é o caso das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), em que se
aumenta o número de policiais nas comunidades, no intuito de se comercializar a imagem
de uma cidade mais segura, ao mesmo tempo que se retira do indivíduo o direito à
liberdade e o direito à cidade9.

8 Em vez de um recuo do Estado, a globalização representa uma intensificação de sua participação só que
agora voltada para os interesses do capital, em detrimento da sociedade (MARICATO, 2000).
9 Sempre bom lembrar que a oferta de uma imagem de cidade segura não necessariamente depende que a
cidade seja, de fato, segura para aqueles que nela habitam. É possível criar cordões de isolamento e áreas
de segurança para os visitantes, o que sugere, de acordo com Vainer (2000), a oferta de uma taxa de
segurança superior àquela oferecida aos habitantes da cidade.
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Outro mecanismo utilizado pelo Estado é a da reestruturação de espaços
desocupados (uma antiga fábrica, colégio, armazéns ou qualquer espaço considerado
deteriorado), regiões que podem vir a representar valor ao mercado imobiliário. Como
abordamos na seção anterior, geralmente, essas são áreas que tinham um caráter
improdutivo (ao menos na perspectiva de mercado) e que passam a ser produtivas.
Castells e Borja (1996), sobre o papel do Estado nessa dinâmica de mercantilização das
cidades, comentam:
O governo local deve promover a cidade para o exterior, desenvolvendo
uma imagem forte e positiva apoiada numa oferta de infra-estruturas e
de serviços (comunicações, serviços econômicos, oferta cultural,
segurança etc.) que exerçam a atração de investidores, visitantes e
usuários solventes à cidade e que facilitem “suas exportações” (de bens
e serviços, de seus profissionais etc.) [...]. O papel de promotor é,
precisamente, o de criar as condições que facilitem sua realização por
agentes públicos ou privados (via planejamento, campanhas políticas,
compensações econômicas etc.) (CASTELLS; BORJA, 1996, p. 190 –
grifo nosso).

Segundo Castells e Borja (1996), uma transformação urbana em uma determinada
cidade ocorre por meio do conjunto de alguns fatores. O primeiro é a sensação de crise
que é inserida na população, devido ao surgimento da globalização, fator que pode
facilmente impulsionar os governos locais a tomarem novas decisões de melhorias. O
segundo é a capacidade de negociação entre os assim chamados “atores políticos”,
privados e urbanos, além da formação de uma liderança local que seja o elo de cooperação
entre os agentes. Essa cooperação deve garantir a contribuição do Estado na criação de
condições adequadas para o mercado e defesa de seus interesses por meio do
planejamento das cidades. Já o terceiro fator corresponde ao desejo coletivo de que a
cidade possa ter avanço no crescimento e desenvolvimento econômico, social, urbano e
cultural (VAINER, 2000).
No entanto, como construir política e ideologicamente as condições de
legitimação de um projeto tão radical de subordinação do espaço urbano e do poder
público às exigências do capital internacional e local?
Talvez nada seja mais consistente e reiteradamente enfatizado nos
textos aqui analisados que a necessidade do consenso. Sem consenso
não há qualquer possibilidade de estratégias vitoriosas. O plano
estratégico supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda,
sem brechas, em torno ao projeto. Na verdade, esta condição está como
que pressuposta desde o início, pois o discurso, a todo tempo, tratou a
cidade como uma unidade: a cidade compete, a cidade deseja, a cidade
necessita. Enquanto se discute se as cidades competem ou não, e o que
elas desejam, aceita-se, como natural, a instauração da cidade como
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sujeito – sujeito simples, coeso, sem qualificação (VAINER, 2000, p.
91 – grifo nosso).

Daí o motivo pelo qual o marketing urbano tornou-se o principal instrumento para
alavancar os diversos processos de promoção das cidades, pois com ele se forja a unidade,
o consenso em torno da construção política do projeto ideológico da venda da imagem da
cidade.
Vainer (2000) afirma que essas estratégias de marketing urbano são direcionadas
a partir de um diagnóstico das características de cada cidade e dos mercados nos quais ela
pode ser inserida, cabendo o exame adequado do tipo de consumidor virtualmente
sensível “aos atributos locacionais que a cidade oferece ou pode vir a oferecer”
(VAINER, 2000, p. 79). Para outros autores, (BORJA; CASTELLS, 1997 apud VAINER,
2000), no entanto, a venda da cidade passa, necessariamente, pela venda dos atributos
específicos valorizados pelo grande capital, uma vez que:
[...] tão logo uma região do mundo se articula à economia global,
dinamizando a economia e a sociedade locais, o requisito indispensável
é a constituição de um centro urbano de gestão e serviços avançados,
organizados, invariavelmente, em torno de um aeroporto internacional;
um sistema de telecomunicações por satélites; hotéis de luxo, com
segurança adequada; serviços de assistência secretarial em inglês;
empresas financeiras e de consultoria com conhecimento da região;
escritórios de governos regionais e locais capaz de proporcionar
informação e infra-estrutura de apoio ao investidor internacional; um
mercado de trabalho local com pessoal qualificado em serviços
avançados e infra-estrutura tecnológica (BORJA; CASTELLS, 1997
apud VAINER, 2000, p. 79).

Ou nas palavras de Ascher (1993) apud Wilderode (2000):
Consideramos, geralmente, que o processo de internacionalização – de
globalização – vai continuar ampliando, de maneira cada vez mais
clara, as economias nacionais e relativizando as potencialidades das
políticas puramente nacionais [...]. Neste contexto a concorrência entre
cidades e regiões tem muitas possibilidades de crescer. O “marketing
urbano” se converte em um elemento chave na definição das políticas
locais. As autoridades locais buscam, através de todo tipo de meios,
atrair os investidores; isto supõe, especialmente, acessos rápidos e
cômodos a todas as redes de transporte e de comunicação (ASCHER,
1993, p. 173 apud WILDERODE, 2000, p. 260).

Não sobram dúvidas quanto à total subserviência do planejamento estratégico e
do marketing urbano aos ditames do capital. Tem-se, na verdade, uma perfeita
transposição para a cidade do modelo de abertura econômica defendido pelo receituário
neoliberal. Também não restam dúvidas quanto ao seu caráter excludente. O realismo da
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proposta defendida deixa claro a seletividade já que não busca “visitantes e usuários em
geral, e muito menos imigrantes pobres, expulsos dos campos ou de outros países
igualmente pobres” (VAINER, 2000, p. 81), o que se quer são visitantes e “usuários
solventes” (CASTELLS; BORJA, 1996). Ou seja, aquilo que já é uma dura realidade nas
cidades – a exclusão de parcelas significativas da população consideradas “insolventes”
– transforma-se, agora, em projeto e estratégia de promoção das cidades.
Nesse sentido, Maricato (2015), afirma que as propostas dos planos estratégicos
combinaram-se perfeitamente ao ideário neoliberal que orientou o ajuste das políticas
econômicas nacionais por meio do Consenso de Washington, traduzindo um receituário
para as cidades se adequarem aos novos tempos de ajuste da relação de subordinação às
novas exigências do processo de acumulação capitalista.
Segundo a autora, o plano estratégico,
[...] cumpre um mesmo papel de desregular, privatizar, fragmentar e dar
ao mercado um espaço absoluto. Ele reforça a ideia da cidade
autônoma, a qual necessita instrumentar-se para competir com as
demais, na disputa por investimentos. A cidade como “ator político”
deve agir corporativamente com esse fim (leia-se, minimizando os
conflitos internos), para sobreviver e vencer. Trata-se da “cidade
corporativa” ou da “cidade pátria”, que cobra o esforço e o consenso de
todos (MARICATO, 2015, p. 89).

Vale ressaltar que esse modelo teórico foi montado a partir da festejada
experiência da reurbanização de Barcelona, realizada em função da escolha da cidade
como sede dos Jogos Olímpicos de 1992. A canalização de vultosas quantias de capitais,
tanto públicos como de empresas interessadas em capitalizar com o evento e com a
posição de destaque da cidade, permitiram que se realizasse uma profunda reforma nas
áreas portuárias da cidade, renovadas graças aos novos equipamentos esportivos e à
construção da Vila Olímpica. Através desse processo, a cidade de Barcelona torna-se o
caso mais típico de capitalização de um evento internacional de grande porte, que seria
retomado posteriormente por outras cidades como modelo a ser seguido (VAINER, 2000;
FERREIRA, 2003).
Para Ferreira (2003), embora seja inegável que no caso catalão houve mudança de
qualidade significativa das áreas renovadas, há muita polêmica sobre o fato desse
processo não ter sido suficientemente inclusivo, promovendo alterações que beneficiaram
muito mais as classes médias e altas do que as classes mais pobres. O autor afirma ainda
que a transposição do modelo de Barcelona para outras cidades se configura como “ideias
fora do lugar”, uma vez que esse modelo de intervenção ocorre em
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[...] realidades sociais absolutamente diversas, e por mais que existam
críticas, o quadro de distribuição da renda na Espanha é
incomparavelmente superior ao do Brasil, fazendo com que discussões
sobre inclusão/exclusão social não possam ser feitas de forma
comparativa. Assim, como ocorre com o conceito da “cidade-global”,
o problema não está tanto nas suas formulações em si, nem nas bases
empíricas originais [...] mas na sua transferência para a realidade urbana
de outros países, no que acaba se tornando um instrumento ideológico
de difusão de alguns preceitos urbanísticos de perfil nitidamente liberal
(FERREIRA, 2003, p. 158).

Ainda de acordo com Ferreira (2003), os principais atores da imposição ideológica
da globalização econômica – as agências multilaterais – são exatamente os mesmos que
se esforçam, num marketing conjunto com os consultores internacionais, para difundir o
planejamento estratégico, que nada mais é senão a “adaptação” dessa ideologia no âmbito
da questão urbana. Na esteira desse argumento, Vainer (2000) aponta que não é apenas
coincidência que a Organização das Nações Unidas (ONU), através de sua agência
Habitat, tenha incumbido justamente Castells e Borja (1996) de fazer uma revisão das
propostas, que gerou um livro no qual são apresentadas suas ideias como “verdadeiras
receitas para a aplicação do modelo Barcelona” (VAINER, 2000, p. 77). O autor ainda
lembra que foram o Banco Mundial, a ONU e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) que financiaram a publicação de importantes volumes,
destinado a difundir para a América Latina a “bem-sucedida” experiência de
planejamento estratégico de Barcelona (VAINER, 2000; FERREIRA, 2003).
O que parece central no que foi posto até aqui é que a analogia cidade-empresa
não se esgota numa proposta simplesmente administrativa ou gerencial. É todo o conjunto
da cidade, bem como do poder local, que está sendo redefinido, guiado pelo modus
operandi das empresas privadas e com o objetivo de transformação da cidade em sujeito
econômico, cuja natureza mercantil legitima e qualifica a cidade enquanto mercadoria.
[...] ver a cidade como empresa significa, essencialmente, concebê-la a
instaurá-la como agente econômico que atua no contexto de um
mercado e que encontra neste mercado a regra e o modelo do
planejamento e execução de suas ações. Agir estrategicamente, agir
empresarialmente significa, antes de mais nada, ter como horizonte o
mercado, tomar decisões a partir das informações e expectativas
geradas no e pelo mercado (VAINER, 2000, p. 86).

Daí o porquê do recente sucesso eleitoral de muitos candidatos ao executivo
outsiders, que se identificam como grandes administradores de negócios e empresas
privadas e que, portanto, estariam igualmente aptos para administrar a cidade-empresa.
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Afinal, se a cidade é planejada e gerida estrategicamente como uma empresa e necessita
alcançar os resultados de produtividade e competitividade na missão de atrair
investimentos, a melhor solução é recorrer a quem entende do assunto. Em outras
palavras, se o assunto é business, melhor deixá-lo nas mãos de businessmen.
Segundo Dardot e Laval (2016), essa vontade de impor no cerne da ação pública
os valores, as práticas e o funcionamento da empresa privada conduzem à instituição de
uma “nova governança” que visa, além da eficácia aumentada, subverter os fundamentos
modernos da democracia, isto é, o reconhecimento de direitos sociais ligados ao status de
cidadão.
Essa nova hibridação generalizada da chamada ação “pública” é o que
explica a promoção da categoria de “governança” para pensar as
funções e as práticas do Estado em vez das categorias do direito público,
a começar pela soberania. Ela remete a urna privatização da fabricação
da norma internacional e a uma normatização privada necessária à
coordenação das trocas de produtos e capitais. Ela não significa que o
Estado se retira, mas que ele exerce seu poder de forma mais indireta,
orientando tanto quanto possível as atividades dos atores privados
e incorporando ao mesmo tempo os códigos, as normas e os padrões
definidos por agentes privados (empresas de consulting, agências de
classificação, acordos comerciais internacionais) (DARDOT; LAVAL,
2016, p. 278 – grifo nosso).

Temos, desse modo, que na perspectiva da produção capitalista dos espaços
urbanos, sobretudo no contexto da economia globalizada, o planejamento estratégico e o
marketing urbano acabam por representar uma transposição dos conceitos do
planejamento de empresas privadas para o planejamento urbano, ou seja, uma adaptação
dos preceitos da economia globalizada no âmbito da questão urbana. Isso implica na
direta apropriação da cidade por interesses empresariais que, por sua vez, depende, como
vimos, da eliminação dos dissensos, levando ao banimento da política e das condições de
exercício da cidadania no esforço de construção de outro projeto de cidade.

2.5. O empresariamento, o ajuste espacial e a gestão das tensões espaciais
Há ainda uma importante observação a fazer acerca do planejamento estratégico
e do marketing urbano sobre um aspecto que os torna ainda mais eficazes em sua faceta
ideológica: a cooptação de setores progressistas e de movimentos sociais urbanos.
Precisando “gerar os consensos”, necessários à sua própria aceitação, o planejamento
estratégico insiste fortemente em questões como a gestão participativa e a importância do
chamado “terceiro setor”.
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Ao outorgar um papel central e competitivo às cidades, o planejamento
estratégico, segundo Ferreira (2003), enfatiza a atuação dos governos locais, criando
polos geradores de renovação urbana “competitiva” e que se apropriam de formas de
planejamento apoiados na seleção de áreas representativas das problemáticas urbanas
existentes, elegendo-as para sofrer uma “intervenção exemplar”.
A participação popular, a gestão democrática e descentralizada, a importância dos
poderes locais, o papel responsável e cidadão da sociedade civil, a necessidade do
planejamento funcional se distanciar das intervenções “de gabinete” em favor de uma
abordagem mais próxima das áreas reais que demandam transformações, enfim, são todos
procedimentos há muito tempo presentes na pauta dos movimentos urbanos progressistas;
acontece que, agora, o planejamento estratégico se apropria dessas práticas “só que com
o objetivo de torná-las um instrumento ideológico para legitimar a busca pela
competitividade, que é, contrariamente a esses procedimentos, elitista e excludente”
(FERRREIRA, 2003, p. 165).
Vejamos como Castells (1999) incorpora a sociedade civil, a militância política,
o exercício da cidadania e a importância de um poder local fortalecido para atender aos
imperativos da competitividade:
Há quatro temas essenciais que determinam a resposta local urbana à
ação perturbadora da globalização. O primeiro, e central, é a existência
de atores capazes de gerar uma nova política urbana, uma nova gestão
municipal. Sem esta mobilização da sociedade civil, articulada
politicamente, não se vê de onde poderiam surgir as tendências de
mudança. O segundo é um governo municipal inteligente, decidido,
honesto, eficaz [...] O terceiro ponto é a existência de uma estratégia de
desenvolvimento econômico, obviamente centrada na iniciativa
empresarial privada, em torno de projetos que façam da cidade um
ente competitivo [...] E o quarto ponto é a criação da cidade, a melhora
da qualidade de vida, através do desenho urbano, da ação cultural, da
criação de centralidade, segurança cidadã a partir do tecido social ativo
e da vida de rua, remodelação urbana, integração do tecido urbano
(CASTELLS, 1999, p. 23 – grifo nosso).

Assim, já na conferência ONU-Habitat II, em Istambul, em 1996, os organismos
multilaterais, em especial o Banco Mundial, promoveram a retomada, pelo viés
camuflado do liberalismo, desses conceitos “progressistas” de intervenção urbana, agora
revestidos da importância que a ONU e o Banco Mundial lhe conferiam. Segundo
Maricato (2001), nessa conferência, falou-se muito da importância do poder local como
uma escala da ação política que permitiria o estímulo às parcerias público-privadas e à
“participação da sociedade civil”, no intuito de fortalecer subliminarmente a ideia da
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renúncia do Estado e sua retirada de muitas funções essenciais, como, por exemplo, a
gestão dos serviços públicos e de infraestrutura (MARICATO, 2001).
É impossível para qualquer bom observador não desconfiar de tanto
empenho no fortalecimento do poder local considerando que as
tendências do processo de acumulação já apontam para a
desregulamentação de políticas nacionais [...] No que se refere a outros
conceitos hegemônicos muito repetidos na Conferência – parcerias e
participação social – podemos fazer uma leitura semelhante àquela que
foi feita para o poder local. Os insistentes elogios à eficácia das
parcerias entre poder público e comunidades na gestão de serviços
públicos e infraestrutura também dão margem a desconfianças. [...]
Impossível não ver nessas ações uma direção bastante funcional com a
demissão do Estado em relação aos serviços públicos (MARICATO,
2001, p. 180-181).

A sociedade civil passa, desse modo, a desenvolver um novo perfil de atuação,
bastante estreito com empresas e agências financiadoras ligadas ao grande capital, que
em conjunto são chamadas a “cuidar” do social e a assumir um novo papel como
mitigadoras dos problemas sociais, por meio das parcerias público-privadas, do polo
associativo do terceiro setor e da chamada “responsabilidade social das empresas”.
Esse processo, que tem se ampliado em escala crescente, ajuda a intensificar o
discurso das parcerias e da transferência de responsabilidade para as iniciativas da
sociedade civil e empresas privadas, que passam a implementar projetos e assumir
funções executivas na prestação de serviços públicos. Se isso, de um lado, responde a
necessidades sociais concretas e, em muitos casos, projetos são realizados com
compromisso e qualidade, na atual conjuntura, elas contribuem também, de outro lado,
para reforçar a perda de protagonismo do Estado e a erosão da noção de bem público.
Segundo Santos (2000):
A política agora é feita no mercado. Só que esse mercado global não
existe como ator, mas como uma ideologia, um símbolo [...] agora se
fala muito num terceiro setor, em que as empresas privadas assumiriam
um trabalho de assistência social antes deferido ao poder público.
Caber-lhes-ia, desse modo, escolher quais os beneficiários,
privilegiando uma parcela da sociedade e deixando a maior parte de
fora. Haveria frações do território e da sociedade a serem deixadas por
conta, desde que não convenham ao cálculo das firmas. Essa “política”
das empresas equivale a decretação de morte da Política (SANTOS,
2000, p. 67).

Apesar do discurso de mudança social, a política social praticada (ou patrocinada)
por essas empresas vem se constituindo, conforme Santos (2014), como uma psicoesfera
que visa humanizar o capitalismo, tornando o processo de globalização, destituidor das
identidades e políticas sociais, mais passível de aceitação, além de usar a “questão social”
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como vantagem competitiva no sistema concorrencial capitalista e na formação de sua
imagem corporativa.
A receita para a empresa se distinguir na renhida batalha do mercado
globalizado continua a conter os ingredientes clássicos: qualidade total,
reengenharia, relação custo-benefício, compromisso com o cliente etc.
Entretanto, será mais “palatável” a empresa que incorporar uma boa
dose de cumplicidade com seu entorno, evidenciada num programa de
atuação comunitária (MARTINELLI, 1997, p.81 – grifo nosso).

É nesse sentido também que pode ser entendida a importância conferida ao
“terceiro setor”, agente de uma nova esfera “público-privada”, que em alguns casos serve
mais como um “guarda-chuva” para a promoção dos interesses privados em funções antes
reservadas ao Estado, e também o porquê destas corporações passarem a figurar
crescentemente em ações de cunho social que acabam por incluir, justamente, a gestão de
parte da demanda social originada pela própria expansão global das empresas, bem como
das soluções à crise que adotam a cidade do pensamento único (VAINER, 2000).
Para Arantes (2000), o processo descrito aqui pode ser chamado de uma nova
forma de “gentrificação estratégica”. Segundo a autora, é preciso distinguir acima do
alicerce formado pelos fatores econômicos sobre os quais se produz o espaço urbano –
terra, trabalho e capital – as camadas “simbólicas” que consistem na manipulação da
produção do espaço, que vão desde linguagens simbólicas de exclusão e habitação,
passando por uma “economia simbólica” do empreendedorismo, até a maneira pela qual
se permite, por assim dizer, “manusear” o espaço, ou seja, as novas formas de intervenção
no espaço que essas camadas simbólicas irão autorizar.
[...] não se trata de constatar a colonização da animação cultural (que
aliás já nasceu colonizada, como o próprio nome indica) pela Máquina
de Crescimento, mas sobretudo a operação inversa: o novo combustível
sem o qual a coalizão não fabrica os consensos de que necessita, pois
se trata de uma máquina ideológica acionada pelos que administram
tanto a construção física quanto a ideacional dos recursos capazes de
impulsionar o desenvolvimento dentro e através dos “lugares” da cidade
(ARANTES, 2000, p. 29).

E ainda:
[...] não só como cidade-negócio, mas igualmente como uma cidade
“polida” em todas as suas engrenagens – de uma vendedora de bontique
a um transeunte benévolo como se vivesse numa ONG de asfalto –
como uma só empresa regida por um script único de atendimento ao
cliente, como em qualquer lanchonete de fast-food. (ARANTES, 2000,
p. 38).

Isso significa avançar sobre os lugares das metrópoles, submetendo-os uma gestão
do espaço, incluindo aí o padrão de intervenção social nas cidades, que passa a ser
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entendido (e controlado) sob a égide da reprodução do capital, acentuando disparidades,
em decorrência daquilo que Corrêa (1997) chama de estratégias espaciais que compõem
o ajuste realizado pelas empresas.
Para tanto é mobilizada uma retórica – que, tal como no planejamento estratégico,
apoia-se numa “intervenção exemplar” – para gerir as tensões e conflitos na forma de
organismos multilaterais, fóruns econômicos, ONGs e, especialmente, corporações
multinacionais. Segundo Machado (2013):
A repetição ano a ano da temática nos fóruns e congressos específicos
ao tema aglutinam governos, bancos de desenvolvimento, ONGs,
empresas e universidades no propósito de reproduzirem a matriz
discursiva “generosa”, o que ao passo que constitui um paradoxo (como
os culpados das injustiças sociais e ambientais podem ser os redentores
do mundo?) ergue a temática ao nível de um poder-saber que
institucionaliza na academia, nos think-tanks e, propositalmente, no
senso comum (MACHADO, 2013, p. 72).

Essa delimitação no nível do indivíduo10 faz parte de uma restruturação do sistema
dominante por meio de uma chamada rede de dominação negociada que engloba
“processos de cooptação, de persuasão, de estímulo, de mediação, de coisificação, de
reificação, de corrupção, de castigo, de discriminação, de intimidação, de penalização, de
expulsão, de autodestruição, de eliminação” (CASANOVA, 2006, p. 124) e que
maximizam o poder de persuasão das classes dominantes, maximizando também
benefícios como o lucro e o uso do excedente econômico como meio de controle social.
Segundo Casanova (2006):
O sistema dominante redefine-se e estrutura-se para maximizar seus
ganhos; também redefine e estrutura os indivíduos, grupos e conjuntos
considerados como líderes, clientelas, massas, como elites associadas e
subalternas, empresariais e políticas, ou como comandos de
organizações não-governamentais da sociedade civil ou etnias, ou como
uniões de sindicatos, trabalhadores de colarinho branco, ou como
delinquentes, ou como terroristas (CASANOVA, 2006, p. 123-124).

Ou ainda:
No ocaso do Estado do bem-estar social e no auge do Estado neoliberal,
as políticas caritativas, assistencialistas, que não obedecem a um direito
reconhecido às populações beneficiadas e exigentes, mas sim a um
espírito altruísta dos mecenas e benfeitores a favor “dos pobres”,
marcam o nível mais baixo da negociação como dominação; mas até
nesse nível se dá a compra e venda das consciências de oportunistas e
de famintos (CASANOVA, 2006, p. 125).

10 A cidadania neoliberal, segundo Dardot e Laval (2016), tem valorizado a autodisciplina como elemento
indispensável da liberdade. Segundo essa lógica, os indivíduos têm a obrigação de agir como
empreendedores disciplinados. A consequência é a redução dos problemas sociais à meras questões de
escolha pessoal.
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A proposta de uma cidadania e sustentabilidade empresariais correspondem,
portanto, a uma cidadania e sustentabilidade neoliberais que reestruturam as formas de
controle numa “gestão da pobreza” que subordinam as políticas sociais ao cálculo
financeiro das empresas e do terceiro setor, e se traduzem na prática em intervenções
humanitárias, de responsabilidade social das empresas e de uma inclusão ao mercado pelo
crédito ou pelo estímulo do consumo (SANTOS, 2000).
É o que Santos (2007) vai chamar de uma passagem do cidadão imperfeito ao
consumidor mais que perfeito, o que enfraquece o próprio conteúdo da cidadania ao
reduzir a atividade política ao voluntariado e à caridade, portanto, a uma generosidade
interesseira que serve, antes de tudo, a uma despolitização das crises sociais e ambientais,
servindo para estancar os conflitos e tensionamentos que restringem a plena realização
do capital.
Parafraseando Moreira (2007), podemos dizer que essas práticas se estabelecem
enquanto “administração geográfica da sociedade”, ou seja, como política de controle das
tensões espaciais. No capitalismo contemporâneo, essa política das tensões espaciais se
reformula em face das restruturações político-institucionais e das práticas socioespaciais
(MOREIRA, 2007, p. 76). Por isso, para melhor compreendermos como as propostas de
cidadania e sustentabilidade empresariais se estabelecem como forma hegemônica de
compartilhar o espaço urbano no capitalismo contemporâneo é preciso entendê-las, antes,
à luz da norma geral do desenvolvimento capitalista. Se não, vejamos.
Segundo Harvey (2003), o capitalismo se desenvolve de modo pouco uniforme.
Essa falta de uniformidade tem a ver com a forma como o capital e o trabalho foram
integrados à produção capitalista. Para uma região ou nação ser integrada ao capitalismo
tem que ocorrer a separação do homem dos meios de produção, a chamada acumulação
originária de capital, onde a sociedade tem que estar dividida em capitalistas e
trabalhadores, incorrendo na relação interrompida entre o homem e seu trabalho, entre o
homem e a natureza, portanto, entre homem e seu espaço (MARX, 2008).
A produção de mercadorias, segue Harvey (2003), deve objetivar a acumulação
ou a valorização de capital. Entretanto, como não há coordenação entre produção e
circulação de mercadorias surge, com o tempo, um excedente de produção que não
encontra realização no mercado interno. Deste modo, as soluções regionais ou
internacionais, o ajuste espacial, seriam uma alternativa para esta contradição do
capitalismo:
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A tese do ajuste espacial somente tem sentido se relacionada com a
tendência expansiva do capitalismo, entendida teoricamente mediante a
teoria marxista da queda da taxa de lucros que produz crises de
superacumulação. Tais crises manifestam-se em excedentes
simultâneos de capital e de força de trabalho sem que aparentemente
exista nenhuma forma de coordená-los para realizar alguma tarefa
socialmente produtiva. Portanto, se a desvalorização [...] de capital e de
força de trabalho não se seguirem, então devem ser encontradas formas
para absorver o excedente (HARVEY, 2003, p. 10).

Historicamente, essa expansão se deu das metrópoles em direção às colônias, e da
relação entre ambas nasceu uma das primeiras divisões internacionais do trabalho, a
metrópole especializada em manufaturas e as colônias, em matérias-primas. Na primeira
década do século XXI, a especialização dos países desenvolvidos (manufaturas e serviços
intensivos em capital e trabalho qualificado) e em desenvolvimento (matérias-primas,
semimanufaturas e manufaturas intensivas em trabalho não qualificado) mantém, em
termos relativos, a especialização que vem do início do capitalismo. De outro lado, a
migração de capitais obedece à procura de taxas de lucro mais elevadas, para fugir do
excesso de acumulação de capital e de sua consequente desvalorização (HARVEY, 2003,
p. 11).
Ainda de acordo com Harvey (2003), a superacumulação em um dado espaço
implica um excedente de mão de obra (aumento do desemprego) e excedente de capital
(que se manifesta num mercado abarrotado de bens de consumo que não podem ser
vendidos sem perdas como uma alta improdutividade). Esses excedentes podem ser
absorvidos por: a) uma reorientação temporal por meio de investimentos de capital em
longo prazo ou gastos sociais (como educação e pesquisa) que adiam a reentrada na
circulação do excesso de capital até um futuro distante; b) reorientações espaciais por
meio da abertura de novos mercados, novas capacidades produtivas e novas
possibilidades de recursos em outro lugar (HARVEY, 2003, p. 11).
O mesmo autor ainda nos mostra de maneira bastante oportuna o papel de um
deslocamento espaço-tempo como forma de gerir os efeitos da crise fordista. A
acumulação flexível precisa acionar uma solução temporal (o mercado de futuros),
implicando uma solução espacial que, por sua vez, vai significar um movimento para a
periferia do sistema e de exportação de capital para que se possa seguir na busca de novos
recursos e novas estratégias para “destravar” a reprodução ampliada do capital
(HARVEY, 2003).
Ou como nos explica Carlos (2008):
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O capital precisa produzir o espaço do lugar e da metrópole (onde as
estratégias capitalistas são impostas, como produtores do espaço real e
concreto das relações sociais, elucidando o espaço como o papel do
espaço como produção social). Por outro lado, a compreensão da
acumulação de capital impõe, como requisito, a compreensão da
produção em sua totalidade, que incorpora a economia sem, entretanto,
se fechar nela, permitindo focalizar os fundamentos da produção do
espaço no mundo. No contexto da reprodução da sociedade capitalista
[...], é provável que seja compreendido no nível da cidade, da metrópole
e do lugar, elucidando o mundo moderno em sua tendência à
globalização (CARLOS, 2008, p. 143)11.

Se a generosidade empresarial é uma forma de gerir as tensões espaciais, num
modo enviesado de fazer política para se assegurar a produção e a organização do espaço
mais conveniente para a produção da mais-valia, a responsabilidade social faz parte do
portfólio político do capital no sentido de atacar aquelas tensões que provocam contenção
do fluxo de capital e de fomentar as tensões que lhe facilitam tal empreendimento.
Exatamente como as soluções prescritas quarenta anos atrás, só que agora disfarçada de
generosidade do capital com os problemas sociais e ambientais e de preocupação com um
pretenso desenvolvimento sustentável.
A sociedade civil [...] move-se por sua “dialética interna”, impelindose para além de seus limites e buscando mercados – portanto, meios
necessários de subsistência – em outros países, deficientes nos bens que
superproduziu e/ou atrasados no setor industrial [...]. A sociedade civil
é forçada a buscar uma transformação externa por meio da expansão
geográfica, pois sua “dialética interna” cria contradições, não admitindo
soluções internas (HARVEY, 2005, p. 100-101).

Trata-se de uma estratégia mais propriamente vinculada àquilo que Foucault
(1979) chamaria de produção biopolítica dos desejos, incluindo aí a produção do desejo
de “ser sustentável” ou “socialmente comprometido”, o que envolve, por exemplo, as
práticas de greenwashing ou pinkmoney (uso de retórica sustentável ou inclusiva que não
corresponde às práticas das empresas). Da mesma forma, a “economia dos negócios
inclusivos” atende à superação da barreira à acumulação capitalista relativa à deficiência
de demanda, como aponta Harvey (2003), por meio da lógica do consumo pelo crédito, o

11 No original: “a reproducción del espacio, como producto de la acumulación capitalista, se realiza en
varios niveles de escala. El capital precisa producir el espacio del lugar y de la metrópolis (donde se
imponen las estrategias capitalistas, como productoras del espacio real y concreto de las relaciones sociales,
dilucidando el espacio como el papel del espacio como producción social) [...]. Por otro lado, la
comprensión de la acumulación del capital impone, como exigencia, la comprensión de la producción en
su totalidad, lo que incorpora lo económico sin, no obstante, cerrarse en ello, permitiendo enfocar los
fundamentos de la producción del espacio en el contexto de la reproducción de la sociedad capitalista
específica del momento actual, pausible [sic] de ser comprendida a nivel de la ciudad, de la metrópolis y
del lugar, dilucidando el mundo moderno en su tendencia hacia la mundialización”.
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que acaba por endividar os trabalhadores, configurando-se, também, como instrumento
de espoliação.
Com isso, o que o momento atual nos parece deixar evidente é como o avanço
político das empresas tem se dado exatamente pela supressão do ambiente político do
dissenso, de forma que seu protagonismo se dê por meio de soluções consensuais aos
problemas ambientais e sociais. É aqui que a responsabilidade social empresarial,
articuladas às ações mais amplas do terceiro setor, torna-se fundamental enquanto
ferramenta desse processo de despolitização, passando da política para a gestão das
tensões espaciais, se constituindo, portanto, como instrumento da reprodução ampliada
do capital. Em outras palavras, o sistema de solidariedade do capital se põe a fazer a
gestão das tensões espaciais, resultantes do desenvolvimento geográfico desigual do
capitalismo dadas as barreiras à acumulação do capital (MACHADO, 2013; MOREIRA,
2007).
Podemos afirmar, com isso, que as práticas de responsabilidade social se
configuram como uma (re)produção empresarial dos espaços urbanos que constroem a
forma hegemônica de compartilhar o espaço no capitalismo contemporâneo, colocando
como noção central o espaço enquanto matéria-prima do processo de reprodução
ampliada de capital (HARVEY, 2003; MOREIRA, 2007).
Dentro dessa lógica, o planejamento estratégico e o marketing urbano – que
transpõem a lógica da empresa privada para o espaço urbano – se configuram enquanto
ferramentas dessa racionalidade hegemônica constituindo o consenso político e de
dominação no contexto da economia globalizada e com força de determinar a tendência
de todas as demais formas de desenvolvimento do processo de produção material da vida
e da produção do espaço urbano.
O avanço político das empresas além de utilizar da questão social como vantagem
competitiva, também atua na construção de uma “dominação negociada” que, por meio
de uma solidariedade interesseira, disfarçada de generosidade e com uma retórica
produtora de uma “justiça”, acaba, na realidade, por reforçar as desigualdades ao
produzirem a precarização socioespacial que se afirmam enquanto injustiça espacial
(CASANOVA, 2006; SOJA, 2011).
As atividades de responsabilidade empresarial são, assim, construídas sobre as
bases da lógica da cidadania neoliberal, como um fim de superar as barreiras de
acumulação do capital, o que tem por condição fazer a gestão das tensões espaciais

57

decorrentes de sua atuação, traduzindo um entendimento mercantil da reprodução dos
espaços da vida, sobretudo nas cidades.
No próximo capítulo, buscaremos aprofundar o entendimento acerca da RSE em
suas formas de atuação de instituições do terceiro setor e de ONGs, compreendendo o
processo de sua formação histórica e desmistificando a generosidade do capital através
do entendimento de suas práticas enquanto ideologia de dominação.
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3. Responsabilidade Social Empresarial: a falsa generosidade
Compreender a RSE e o terceiro setor pela perspectiva da falsa generosidade
exige, antes, a interpretação de que esse não é um fenômeno que se explica de maneira
isolada, mas dentro de um contexto social e econômico que visa a interesses específicos
e opera uma racionalidade própria. Por isso, para compreendemos a quais interesses a
prática pseudogenerosa visa e que racionalidade autoriza essas práticas, dividimos o
presente capítulo em três partes.
Na primeira parte, buscamos desconstruir o entendimento de que tais fenômenos
se tratariam de mera forma de gestão empresarial de compromisso ético e sustentável ou,
no caso do terceiro setor, como estímulo à participação cidadã ou ampliação da atuação
da sociedade civil organizada. A pesquisa bibliográfica nos levou à constatação de que a
ampliação da atuação empresarial na sociedade civil organizada e a emergência de um
“novo espaço institucional” de atuação social precisam ser entendidos à luz da crise do
Welfare State na década de 1970 e da consequente redução da atuação do Estado nas
políticas sociais com promoção à cidadania. Nesse contexto, a generosidade empresarial,
institucionalizada na forma do terceiro setor, é mais parte da resposta do ajuste espacial
à crise do capitalismo, agindo como forma de gestão das tensões espaciais e meio de
ampliação das taxas de lucro, do que ferramenta de promoção da sustentabilidade ou da
cidadania.
Na segunda parte, passamos a discutir o surgimento e a institucionalização da RSE
no Brasil. Para isso, utilizamos a periodização proposta por Pereira (2007), buscando
detalhar cada um desses períodos dentro da dinâmica socioespacial de transformação do
território brasileiro. Essa periodização nos serve para acompanhar a transformação das
ações de generosidade do capital e perceber como o conteúdo dessas ações se altera
conforme se alteram as conjunturas políticas nacionais e internacionais, além de permitir
a reflexão de como a gestão das tensões espaciais é realizada em cada um desses
momentos.
Na terceira parte, demonstramos como a falsa generosidade, conceito
desenvolvido por Freire (2005), funciona enquanto estratégia ideológica de perpetuação
da exploração e como as práticas de RSE atuam na inclusão precária a uma cidadania
neoliberal baseada no consumismo e nas transformações de direitos políticos em favores,
na medida em que reduz toda e qualquer conquista social a concessões promovidas pelo
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capital, demitindo o Estado de sua responsabilidade e submetendo a política a uma
coalização de interesses que a substituem por uma governança pós-política.

3.1. RSE, crise do Welfare State e terceiro setor: faces do neoliberalismo
A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é uma tendência corporativa que
vem ganhando força nos últimos anos. Refere-se, em tese, a uma forma de gestão
empresarial que pressupõe uma relação ética e transparente entre a empresa e todos os
públicos que com ela se relacionam, bem como a um compromisso com a preservação
ambiental, com a inclusão social e, portanto, com a sustentabilidade da sociedade como
um todo.
Camargo et al (2001) define a RSE como sendo uma estratégia de sustentabilidade
a longo prazo das empresas, que, em sua busca por resultados em desempenho e lucro,
preocupam-se com os efeitos sociais e ambientais de suas atividades, com o objetivo de
contribuir para o bem comum e com a melhoria da qualidade de vida das comunidades
onde estão inseridas, assumindo um compromisso contínuo dos negócios em se portar de
maneira ética e assim contribuir para o desenvolvimento econômico enquanto se melhora
a qualidade de vida da força de trabalho e de suas famílias.
Já o Instituto Ethos, em seu website, afirma:
O modelo da sustentabilidade é uma nova forma de fazer negócios, que
tem como pressuposto o novo papel da empresa na sociedade.
Sustentabilidade e responsabilidade social trazem para o modelo de
negócios a perspectiva de longo prazo, a inclusão sistemática da visão
e das demandas das partes interessadas, e a transição para um modelo
em que os princípios, a ética e a transparência precedem a
implementação de processos, produtos e serviços (INSTITUTO
ETHOS, s/d, s/p)12.

Acreditamos, no entanto, que para melhor compreendermos a origem e a natureza
dessas práticas corporativas faz-se necessário, antes, entender seu surgimento dentro de
um contexto mais amplo do que a simples “forma de gestão empresarial”, mas à luz da
crise do Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social13 e da emergência do chamado
terceiro setor como consequência desse processo.
Durante duas décadas após a Segunda Guerra Mundial, e até meados da década
de 1970, os países capitalistas industrializados puderam crescer exponencialmente, com
base na reconstrução da infraestrutura e do potencial produtivo destruído durante a guerra

12 Disponível em: <https://www.ethos.org.br/>. Acesso em: 24 de setembro de 2019.
13 Sobre o Welfare State ver: Draibe (1989); Faria (1998) e Ferreira (2005).
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com a implantação do Welfare State. O modelo fordista possibilitou tal expansão, que,
por sua vez, gerou substantiva e continuada arrecadação de impostos pelo Estado,
disseminando políticas de proteção social (FERREIRA, 2003).
Segundo Faria (1998), o conceito de Welfare State se caracteriza por ser aquele
em que a “proteção oferecida pelo governo na forma de padrões mínimos de renda,
alimentação, saúde, habitação e educação, [são] assegurados a todos os cidadãos como
um direito político, não como caridade” (FARIA, 1998, p. 39 – grifo nosso).
Na mesma perspectiva, Draibe (1989) afirma que o Welfare State envolve
políticas voltadas para a garantia de renda, saúde, educação e habitação. Segundo a autora,
trata-se de usar o poder organizado do Estado para modificar as forças de mercado e
garantir renda e seguridade social (saúde, previdência e ocupação), bem como padrões
elevados de serviços sociais. A concepção envolve, assim, a intervenção do Estado na
organização social, na produção de bens e serviços coletivos, em transferências e
redistribuições sociais e nas oportunidades de acesso a bens e serviços públicos e
privados. De modo geral, envolve o relacionamento entre Estado-mercado-sociedade
civil visando à garantia de condições de vida razoáveis à população no que tange à
proteção social (DRAIBE, 1989).
Entretanto, completada a reconstrução do pós-guerra, esse ritmo de crescimento
começou a se esgotar em face às dificuldades de escoamento da produção14. A saída
encontrada foi a manutenção da demanda para a produção mundial através de um déficit
comercial às custas do abandono do acordo de Bretton Woods (1973) e a paridade dólarouro, de financeirização da economia, de aliviamento do Estado por meio de políticas
liberais de desregulação que, combinados com os avanços tecnológicos permitidos pelo
que tem sido chamado de “Revolução da Informática”, garantiram a manutenção do
sistema capitalista (FERREIRA, 2003; HARVEY, 2005).
A crise do Welfare State se torna mais visível na década de 1970, é causada por
uma tendência inegável: por um lado, o surgimento de novos padrões tecnológicos e
organizacionais que romperam a lógica de produção fordista-taylorista e exacerbaram os
níveis de produtividade e, por outro, a desindustrialização que esses mesmos padrões

14 Segundo Harvey (1992), a explicação pode ser mais complexa, envolvendo também saturação de
modelos organizacionais sociais e culturais, que foram abalados por movimentações como a de maio de
1968, na Europa, e dos surgimentos de movimentos contestatários das minorias, dos pacifistas e da
contracultura.
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provocaram gerando a terciarização, aumento de situações informais de trabalho e o
desemprego.
Para Ferreira (2003):
A informatização elevou a produção a níveis nunca vistos, ao mesmo
tempo que instaurou um processo de substituição da mão-de-obra pela
máquina, fazendo com que o sistema capitalista mundial estivesse – e
ainda esteja – produzindo cada vez mais, empregando cada vez menos
[...] Em outras palavras, ela [a crise capitalista] evidencia a exaustão do
ajuste anterior, propiciado pela implantação do modelo keynesiano do
Estado de Bem-Estar Social para superar a crise estrutural do fim da
década de 1930, que durou exatamente 30 anos a partir do pós-guerra,
até a década de 1970. Agora, assiste-se, nas palavras de Robert Kurz,
ao “colapso da modernização” (FERREIRA, 2003, p. 133).

A partir de então a tecnologia e a informação passaram a exercer enorme
influência nas atividades econômicas, até mesmo substituindo a anterior prioridade de
acesso a recursos naturais, fazendo com que os Estados perdessem poder e autonomia, na
medida em que ficaram diante desse cenário naturalmente sujeitos ao mercado mundial,
com recursos financeiros entrando e saindo com extrema volatilidade, o que acabou por
refletir e condicionar a formulação e a atuação estatal em políticas públicas15.
Deste cenário emergiu como protagonista a grande corporação transnacional,
responsável por uma articulação produtiva e de poder em nível global, fortalecida por
esse aparato tecnológico e por um novo modelo de desenvolvimento informacional que
propiciou um processo de expansão e consolidação de uma nova divisão internacional do
trabalho, obedecendo, com o apoio do Estado, aos interesses das empresas de aumentar o
lucro e diminuir os custos. Daí que o ressurgimento de soluções de inspiração ortodoxa,
agora com feições neoliberais tais como a liberalização dos fluxos de capital financeiro,
a flexibilização do câmbio, a maior abertura comercial, privatizações e terceirização das
atividades estatais que inauguraram uma “nova governança”, caracterizada pela
descentralização do Estado, pela generalização da forma-mercadoria, pelo individualismo
meritocrático, enquanto que atividades não estatais e novas estratégias vão sendo postas
a operar em favor da criação de novos vínculos entre o espaço local e o grande capital
transnacional e de novas formas de associação que delegam ao setor privado e à sociedade
civil a responsabilidade pela oferta de bens sociais e serviços públicos, os quais passam,
também, a incorporar o caráter de mercadoria (FERREIRA, 2003; MACHADO, 2013).

15 Outros fatores também têm influenciado fortemente a crise do Welfare State, agravada por mudanças
nas condições econômicas, como crescimento mais lento, desindustrialização, e tendências demográficas
de envelhecimento da população sobretudo nos países desenvolvidos (MARICATO, 2000).
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Assim, cada vez mais as organizações do setor privado, sobretudo as empresas
transnacionais, mostram-se interessadas em realizar atividades de responsabilidade social
empresarial e, principalmente, em divulgar essas práticas. Uma das formas que mais tem
catalisado esses empreendimentos é o chamado polo associativo do terceiro setor
(CARDOSO, 1997). Um “terceiro setor” que pode ser definido como aquele em que as
atividades não são organizadas ou forçadas pelo Estado (primeiro setor) e nem voltadas
ao lucro como no mercado (segundo setor).
Pode-se dizer que o terceiro setor é composto por organizações sem fins
lucrativos criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária,
num âmbito não-governamental, que dão continuidade às práticas
tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato e expandem seu
sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do
conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade
civil. (FERNANDES, 1997, p. 27).

Para Cardoso (1997), o terceiro setor é:
[...] um espaço de participação e experimentação de novos modos de
pensar e agir sobre a realidade social. Sua afirmação tem o grande
mérito de romper a dicotomia entre público e privado, na qual público
era sinônimo de estatal e privado de empresarial. Estamos vendo o
surgimento de uma esfera pública não-estatal e de iniciativas privadas
com sentido público. Isso enriquece e complexifica a dinâmica social.
(CARDOSO, 1997, p. 7).

Apesar dessas e outras definições e denominações sobre o terceiro setor
encontradas na literatura, não existe uma que seja amplamente utilizada como referência.
Coelho (2000) afirma que todos os termos empregados para a definição mais estreita do
ramo de atividades do terceiro setor são vagos e pouco precisos. O quadro 1 apresenta
uma divisão proposta por Fernandes (1994), que exemplifica essa imprecisão.
Quadro 1 – Agentes e fins dos três setores
Agentes

Fins

Setor

Públicos

Públicos

Estado

Privados

Privados

Mercado

Privados

Públicos

Terceiro Setor

Públicos

Privados

Corrupção

Fonte: Fernandes (1994, p.21).

Evidentemente, esse entendimento não é unânime. Na realidade, os chamados
“setores” da sociedade se misturam e se condicionam de tal modo que a exata definição
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dos limites é motivo de muitas controvérsias e variações na bibliografia sobre o tema. O
próprio Fernandes (1994), por exemplo, afirma que a ideia de um terceiro setor está longe
de ser consensual, já que a obscuridade no tocante à sua conceituação também a cercou
no que se refere ao seu conhecimento funcional. O autor também parece confundir a
lógica de atuação dos agentes ao sugerir a corrupção como sendo fenômeno exclusivo do
Estado (quadro 1), o que evidencia uma visão um tanto quanto simplista e confusa da
temática. Além disso, Franco (1997) explora a diferença entre os termos “coletivo” e
“público”, defendendo que não se pode confundi-los nessa discussão. Segundo Franco
(1997), nem todas as entidades que pertencem ao terceiro setor possuem um fim público,
pois uma parcela significativa do setor é composta por organizações de fins coletivos
privados, e “que não tem a pretensão ou a obrigação de atender a um interesse comum na
sociedade e, portanto, que não estão voltados para o bem comum ou para a chamada
utilidade pública” (FRANCO, 1997, p. 6).
Com base nesses autores, podemos entender o terceiro setor como sendo um novo
espaço de participação da sociedade, composto por um conjunto de organizações e
iniciativas privadas que, por meio do trabalho voluntário, visam à produção de bens e
serviços que não geram lucro, mas respondem ao atendimento das necessidades coletivas,
e muitas vezes, públicas.
Porém, nossa perspectiva tem como partida não esse recorte do social em
“setores”, numa análise de isolamento dos fenômenos, mas sim, ao contrário, parte de
uma análise da emergência desse “terceiro setor” como tendo início na crise e
restruturação do capital no último quarto do século XX, que, juntamente à ofensiva
neoliberal – sintetizada na ofensiva contra os direitos trabalhistas, na “reforma do Estado”
e na restruturação produtiva – ditam as políticas do Consenso de Washington. Portanto,
assumimos como motor desse fenômeno não as vocações setoriais isoladas dos indivíduos
(a autoajuda, a ajuda-mútua, a solidariedade individual ou local) ou organizações (como
organizações cidadãs ou filantrópicas e da suposta sensibilidade empresarial) mas as lutas
de classe, determinadas a partir dos interesses do capital e sua correlata gestão das tensões
espaciais, evidenciando o contraposto entre capital-trabalho (MONTAÑO, 2002; MARX,
2008).
O termo “terceiro setor” foi concebido na década de 1970, sendo utilizado nos
Estados Unidos da América (EUA) para designar um conjunto de organizações sem fins
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lucrativos que se voltavam para a prestação de serviços públicos16. Na década de 1980, o
termo perde espaço para uma nova nomenclatura – non profit sector, “setor não lucrativo”
–, antes de se consolidar nos anos 1990, quando se observa um crescimento de sua
atuação, tendo o termo sido mais difundido a partir das pesquisas realizadas pela John
Hopkins University (JHU), sobretudo pelo Comparative Non Profit Sector Project, um
estudo internacional realizado em 28 países, incluindo o Brasil, com o intuito de mensurar
o impacto do terceiro setor na economia, além de visar ao estabelecimento de definições
estruturais e operacionais (SALAMON, 1997).
O resultado desse estudo foi a criação da International Classification of Non Profit
Organizations. Porém, tendo em vista a grande diversidade e complexidade do tema,
inclusive com relação aos aspectos legais de cada nação, ficaram estabelecidos apenas
cinco critérios, de acordo com Salamon (1997), para o enquadramento de uma entidade
como pertencente ou não ao terceiro setor:
i) Formalidade: a entidade deve estar estruturada, com reuniões entre
representantes reconhecidos e trabalhos consolidados bem como
regulares. Foram excluídas as uniões temporárias de pessoas como, por
exemplo, os mutirões comunitários. Incluem-se entidades que, embora não
estejam inscritas nos órgãos públicos, possuam um grau significativo de
estrutura interna e permanência temporal;
ii) Natureza privada: são aceitas apenas instituições separadas do Estado. No
entanto, não é estabelecida nenhuma restrição ao recebimento de verba
pública e/ou a participação dos governos nos conselhos da gestão desde
que não constituam a maioria dos membros;
iii) Não distribuição de lucros: todo eventual lucro que venha a ser gerado
precisa ser integralmente aplicado nas suas atividades fins, não podendo
ser repassados;
iv) Autogestão: são reconhecidas as entidades que possuam estrutura de
governança própria, controlando de forma autônoma a gestão de suas
atividades;

16 De acordo com Landim (1999) apud Montaño (2002, p. 53), “o terceiro setor tem nacionalidade clara.
É de procedência norte-americana, contexto onde associativismo e voluntariado fazem parte de uma cultura
política e cívica baseada no individualismo liberal”.
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v) Voluntariado: deve haver um corpo de voluntários envolvidos nas
atividades institucionais e a afiliação à organização deve ser facultativa,
não compulsória.
Obviamente, existem organizações que poderiam facilmente ser enquadradas
nessa tipologia, mas, no geral, com essas exigências bastante genéricas, a proposta da
JHU acaba por não contemplar toda a diversidade encontrada nos diferentes países,
ficando demonstrada, novamente, uma dificuldade conceitual em torno da temática que
contribui para o que Costa Junior (1997) chama de “invisibilidade do terceiro setor”:
Embora tenhamos dificuldades em dizer o que é o Terceiro Setor,
podemos afirmar, de forma mais ou menos aproximada, quais são e o
que são essas organizações não-governamentais que o compõem,
mesmo que se duvide que elas estejam realmente motivadas por outras
razões que não o lucro. Podemos até mesmo ver muitas delas com
espaço na mídia, mas a maioria não aparece, sequer desconfiamos que
existam. Uma pesquisa parcial, feita em alguns cartórios de São Paulo,
encontrou registro de cerca de 28 mil entidades diversas, sendo que 8
mil delas aproximadamente são terreiros de umbanda! E o que dizer
daquelas entidades, a maioria sem dúvida, que não possuem registro em
cartório nem têm organização formal? O que aparece do Terceiro Setor
é apenas a ponta do iceberg... (COSTA JUNIOR, 1997, p. 2).

Para Montaño (2002), essa divergência ocorre em virtude de uma fraqueza
propriamente conceitual, já que o termo envolve uma categoria não constatável na
realidade, na medida em que:
[...] representa um constructo ideal que, antes de esclarecer sobre um
‘setor’ da sociedade, mescla diversos sujeitos com aparentes igualdades
nas atividades, porém com interesses, espaços e significados sociais
diversos, contrários e até contraditórios (MONTAÑO, 2002, p. 57).

Muitas vezes, o conceito de terceiro setor17, seu perfil e sua real importância
econômica e social não estão claros nem mesmo para muitos daqueles que o compõem.
Em 2006, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou o primeiro
levantamento sobre o setor sem fins lucrativos com base em dados oficiais no Brasil,
tendo como referência o Cadastro Central de Empresas (CEMPRE). Segundo essa
pesquisa, a participação oficial era de 1,4% na formação do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro. Apesar do resultado ter sido comemorado pelas entidades, o número
apresentado pelo IBGE é bem menor que o apresentado num estudo de 2004 do Programa

17 Cabe o questionamento se há verdadeiramente um conceito sobre terceiro setor. Se não há um consenso
acreditamos que não há também um conceito, muito embora os conceitos não dependam necessariamente
de consensos. Sobre as debilidades conceituais do terceiro setor: MONTAÑO (2002).
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de Voluntários das Nações Unidas, realizado pela JHU, que mostrava uma participação
de 5% no PIB brasileiro. O IBGE justificou a diferença afirmando que ela se dava em
virtude da imprecisão acerca daquilo que se entende por terceiro setor. Ora, se não há um
consenso sobre o que, de fato, pode ser ou não considerado como terceiro setor, esses
dados pouco esclarecem sobre essa realidade, podendo, no máximo, apontar para alguma
tendência.
Outro exemplo é a posição defendida pela Associação Brasileira de Organizações
Não Governamentais (ABONG), que rechaça a nomenclatura terceiro setor. A associação
criada em 1991 com o propósito de realizar o intercâmbio entre ONGs, Estado e sociedade
civil entende que o termo diz respeito a um conceito eminentemente político, de caráter
liberal, e que teria chegado ao Brasil para preencher um vazio deixado pelo conceito de
não governamental. Para a ABONG, a forma de atuação e a leitura de realidade de
entidades tais como fundações empresariais, por exemplo, é diferente do enfoque por ela
buscado. Segundo Ferreira (2005b, p.42), o que a ABONG pretende não é só se
diferenciar de eventuais falsas ONGs, “trata-se de algo maior do que isso, uma disputa
sobre o conceito de não-governamental” e que envolve questões ideológicas, políticas e
jurídicas.
Tudo isso demonstra como é difícil a delimitação desse “terceiro setor”. Não seria
exagero nosso afirmar que a literatura hegemônica sobre a temática traz mais divergências
do que convergências. Já alguns autores defendem que essa confusão conceitual é
proposital. Montaño (2002) e Falconer (1999), por exemplo, argumentam que essa
fragmentação do conjunto da sociedade em setores e entidades que os compõem busca,
na realidade, mascarar a luta de classes, forjando consensos políticos em torno de um
padrão dominante de intervenção social.
A perspectiva hegemônica, em clara inspiração pluralista, estruturalista
ou neopositivista, isola os supostos ‘setores’ um dos outros e concentrase em estudar de forma desarticulada da totalidade social o que entende
que constitui o chamado terceiro setor: estudam-se as ONGs, as
fundações, as associações comunitárias, os movimentos sociais etc.,
porém desconsideram-se processos tais como a restruturação produtiva,
a reforma do Estado, enfim, descartam-se as transformações do capital
promovidas segundo os postulados neoliberais (MONTAÑO, 2002, p.
51).

O terceiro setor é, então, construído a partir de um “recorte” da realidade social
em esferas que isola e autonomiza a dinâmica de cada uma delas, desisteriorizando a
totalidade social. Como se o “político” pertencesse à esfera estatal, o “econômico” ao
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âmbito do mercado e o “social” remetesse apenas à sociedade civil, num conceito
reducionista que expressa falta de rigor teórico e distância ideológica da realidade,
características essas observadas nas debilidades conceituais aqui mencionadas e presentes
na bibliografia do tema.
É importante salientar que, em maior ou menor grau, as entidades voluntárias e
mesmo as atuações solidárias de empresas e indivíduos sempre estiveram presentes nas
comunidades, sendo na maioria dos casos ligadas às organizações religiosas ou de
filantropia. Segundo Post et al (1996), foi a partir de denúncias de práticas antissociais
contra empresas nos EUA no começo do século passado que fizeram da RSE um elemento
além ou em paralelo à busca por lucros.
Mesmo não sendo necessariamente uma novidade histórica, concluímos que é a
partir do momento em que se passa a repensar as funções do Estado, em virtude da crise
do Welfare State e da nova dinâmica da economia global, que a discussão sobre o possível
novo papel dessas práticas ganha maior relevância (COELHO, 2000, PEREIRA, 2007).
Segundo Machado (2013):
A lacuna deixada pelo Estado fortalece o projeto político da empresa
multinacional, que se delineava já durante o regime fordista. A
liberalização do câmbio e da circulação de capitais através dos
mercados nacionais, a intensificação da globalização e a difusão
mundial dos efeitos da crise apenas facilitaram a ação empresarial [...],
permitindo às corporações conquistar ainda maior competitividade e
poder de barganha. A política das empresas [...] se estabelece, desta
forma, num mundo em que o Estado nacional não dispõe de
mecanismos efetivos de controle sobre o grande capital, de um lado, e
em que inexiste uma governança global, supranacional, instituída e
legitimada, de outro. É neste cenário de relativa anarquia que as
multinacionais vão estabelecer seu projeto corporativo, adicionando
uma face política e outra social à já consolidada face econômica
(MACHADO, 2013, p. 3).

O que buscamos demonstrar aqui é que o enfraquecimento da atividade estatal e
a ampliação das atividades das empresas no campo político da prestação dos serviços e
bens públicos são duas faces da mesma moeda, duas faces do neoliberalismo, e que,
dentro dessa perspectiva parcelar e reducionista de uma sociedade dividida em setores, a
sociedade civil transforma-se em sinônimo de terceiro setor18, ou seja, algo composto por
um conjunto de entidades cuja natureza se mostra bastante nebulosa, nem público nem
privado, e que “passa por cima das clivagens de classe, da diversidade dos projetos

18 Sobre a discussão do que é a “sociedade civil organizada” e quais são suas formas de mediação junto ao
Estado: DAGNINO (2002)
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políticos, dos conflitos sociais, para valorizar a ideia da comunidade abstrata, das relações
de ajuda mútua, de solidariedade social” (RAICHELIS, 2006, p. 24).
[...] o terceiro setor surge como o portador de uma nova e grande
promessa: a renovação do espaço público, o resgate da solidariedade e
da cidadania, a humanização do capitalismo e, na medida do possível,
a superação da pobreza. Uma promessa realizada através de atos
simples e fórmulas antigas, como o voluntariado e filantropia,
revestidas de uma roupagem mais empresarial. Promete-nos,
implicitamente, um mundo onde são deixados para trás os
antagonismos e conflitos entre classe e, se quisermos acreditar,
promete-nos muito mais (FALCONER, 1999, p. 9).

Se, por um lado, como sugere a literatura liberal sobre o tema, há uma nova e
crescente percepção de que o lucro depende de posturas mais éticas e sustentáveis por
parte das empresas e que essa seria uma conquista do conjunto da sociedade, por outro
lado a construção da “dimensão social” das empresas, por meio do discurso da RSE e das
práticas do terceiro setor, se mostra com o objetivo de assegurar a ampliação da sua força
política, oferecendo à corporação transnacional a legitimidade social que falta à sua
dimensão econômica (MACHADO, 2013).
Em sua estratégia de expansão, as grandes corporações, a fim de se legitimarem
localmente tendo em vista os desequilíbrios que provocam no mercado de trabalho, no
meio ambiente e nas dinâmicas locais, incorporaram um novo conteúdo ao objetivo do
lucro. Passaram a figurar no portifólio destas corporações ações de cunho social que
incluem, como buscamos demonstrar no primeiro capítulo, o manejo de parte da demanda
social originada da recessão e do desemprego ocasionados pela própria expansão global
das corporações. Mais do que mera tendência corporativa de gestão empresarial social ou
ambientalmente comprometida, entendemos que a RSE vem sendo construída como parte
da resposta de ajuste à crise do capitalismo, sobretudo no contexto do desmonte do
Welfare State e dentro de um projeto político que utiliza de tais práticas para se legitimar
diante de uma estrutura social desigual ou ambiental degradada que é acentuada, em
grande parte, pelo seu próprio processo de expansão transnacional.
Seria, portanto, um exercício de ingenuidade pensar que a origem norteamericana do termo ‘terceiro setor’ e sua estreita relação com
instituições e empresas ligadas diretamente ao grande capital sejam
apenas dados de curiosidade. O conceito ‘terceiro setor’ foi cunhado e
desenvolvido por intelectuais orgânicos do capital, e isso sinaliza uma
clara ligação com os interesses de classe, nas transformações
necessárias à alta burguesia (MONTAÑO, 2002, p. 53).

Por isso, entendemos que as relações entre Estado e terceiro setor devem ser
entendidas não como um estímulo estatal para a ação cidadã, como alguns defendem, mas
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como uma “desresponsabilização” do Estado quanto à questão social e uma transferência
dessa responsabilidade para a sociedade civil organizada, o que priorizaria a diminuição
dos custos sociais estatais, desonerando o capital e diminuindo a regência política por
parte do Estado, legitimando e minimizando a resistência ao projeto neoliberal
(RAICHELIS, 2006; MONTAÑO, 2002; FALCONER, 1999).
Em resumo, podemos afirmar que a RSE e suas práticas na forma do terceiro setor
– este estreitamente ligado às instituições do grande capital – vêm se constituindo
enquanto instrumentos de um Welfare State com sentido invertido, porque buscam a
minimização dos custos sociais do Estado, sua maximização enquanto instrumento da
ampliação da taxa do lucro privado e, sobretudo, porque entendem os direitos políticos
da cidadania como caridade (FARIA, 1998).
Na sequência, buscamos demonstrar como esse processo se deu historicamente no
Brasil, detalhando as origens, a institucionalização das práticas de RSE e como essas
práticas vêm se constituindo, historicamente, enquanto fator de competitividade e
instrumento da gestão das tensões espaciais.

3.2. RSE no Brasil: da caridade ao uso mercantil
A difusão de um novo discurso sobre o papel das grandes empresas tem sido
intensa nas últimas décadas. Longe de ser uma novidade, esse discurso vem sendo
formulado pelas grandes escolas de negócios, por instituições especializadas como a
Harvard Business School, pela mídia e pelas próprias empresas e demarca uma nova
pauta de relações entre as corporações e os lugares que abrigam suas atividades
produtivas.
No Brasil, o desenvolvimento da RSE só pode ser compreendido a partir do
entendimento da própria formação da burguesia nacional e da passagem do complexo
colonial para o industrial. Pereira (2007), que desenvolveu um trabalho pioneiro sobre a
temática no campo geográfico, identificou o contexto da realização dessas práticas
corporativas por meio da dinâmica socioespacial brasileira, dividindo a ocorrência dos
eventos de RSE no Brasil em três períodos.
O primeiro período compreende as ações praticadas no Brasil até a década de
1930, no qual as benesses oferecidas pela empresa a seus funcionários eram dadas na
condição de “favor pessoal”, sem interferência ou mediação do Estado, principalmente
nas regiões mais afastadas dos grandes centros – ações essas que se caracterizavam por
serem concentradas e pontuais no território. Já o segundo período estende-se até meados

70

da década de 1980 e é marcado, segundo Pereira (2007), pela difusão de uma
racionalidade científica, segundo a qual as empresas deveriam obter o controle em todos
os âmbitos da vida de seus funcionários, formando o mercado consumidor necessário para
a industrialização crescente da época. O terceiro período inicia-se na virada da década de
1980 para 1990 e, nesse momento, cresce também o número de certificações e premiações
privadas, configurando uma lógica de normatização à parte do Estado, bem como a
intensificação do uso mercantil dessas práticas. É também nesse período, segundo a
autora, que as empresas passam a constituir fundações próprias, especializadas nas
normatizações da relação entre empresas e comunidade (quadro 2).
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Quadro 2 – Periodização da ação social das empresas no Brasil
Até 1930

• Ações personalizadas na
figura do empresário com
grande motivação religiosa
(como “favor”), sem
destaque para a empresa;

De 1930 a 1980

• Surgimento dos direitos • Retração da regulação do
trabalhistas e pressão dos Estado sobre as ações
sindicatos;
sociais;

• Constituição das
instituições de serviço
• Constituição de vilas
social da indústria e
operárias, creches,
comércio (SESI, SESC,
hospitais e outros
SENAC), com regulação
equipamentos para uso dos do Estado como política
operários;
pública;
• Ausência da
regulamentação estatal;
• Empresas de limitado
alcance territorial.

A partir de 1980

• Orientações da igreja
para a ação social dos
empresários;
• Atividades começam a
atingir a população em
geral;
• O papel político do
empresário é
considerado (promoção
da livre iniciativa contra
o comunismo).

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

Fonte: Pereira (2007, p. 11).
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Esse primeiro período é marcado pelo início da industrialização e da urbanização
acelerada no Brasil quando a integração do território brasileiro ainda não era uma
realidade. Na verdade, podemos dizer que essas cidades eram núcleos praticamente sem
comunicação entre si, que se desenvolviam de maneira isolada e que, durante séculos,
relacionaram-se mais com a dinâmica externa do que com os demais núcleos – aquilo que
Santos (2005) vai chamar de “urbanização de arquipélago”, ou seja, o mercado
consumidor interno era algo bastante inexpressivo e as trocas materiais e imateriais não
tinham papel fundamental na dinâmica dos lugares (PEREIRA, 2007; SANTOS, 2005).
Diante da inexistência de um grande contingente de operários à disposição destas
indústrias nas cidades, e das necessárias condições que os mantivessem prontos ao
trabalho, a organização territorial característica deste período eram as vilas operárias, nas
quais o industrial edificava, à parte do mundo exterior, todas as condições que julgava
necessárias para o funcionamento de sua atividade fabril. Estes núcleos residenciais
voltados para o operariado são a primeira forma de RSE identificada no Brasil que se
constituíram, não como atendimento a crise habitacional do período, mas enquanto modo
de produzir um espaço específico sobre o qual o capital pôde exercer o seu domínio
facilitando a formação das condições necessárias ao pleno desenvolvimento industrial
(PEREIRA, 2007; MACHADO 2013).
Segundo Bonduki (1998) as vilas operárias eram condizentes com o projeto
industrial do período, já que:
[...] a habitação vista como condição básica de reprodução da força de
trabalho e, portanto, como fator econômico na estratégia de
industrialização do país; [...] a habitação [pode ser entendida] como
elemento na formação ideológica, política e moral do trabalhador, e
portanto, decisiva na criação do “homem novo” e do trabalhador-padrão
(BONDUKI, 1998, p. 73).

As vilas operárias eram, mais do que uma estratégia de concentração dos
trabalhadores em torno das fábricas, uma maneira de incutir a disciplina necessária para
o trabalho fabril e para o uso do tempo livre. A força de trabalho precisava ser educada e
disciplinada nos moldes do interesse capitalista que estava emergindo no século XIX.
Apesar de que esses primeiros empreendimentos de vilas operárias com vistas à formação
e o disciplinamento da força de trabalho sejam, pela própria natureza das vilas,
caracterizados como ações concentradas, dentro da periodização proposta por Pereira
(2007), as verticalidades nos processos industriais são – e talvez seja esse o traço mais
importante para compreendermos a natureza dessas práticas sociais corporativas ao longo
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desses períodos –, relevantes na medida em que tentam transplantar as relações
capitalistas de produção para uma cultura ainda marcadamente colonial (PEREIRA,
2007; MACHADO, 2013).
Em face às barreiras à acumulação do capital que predominavam no fim
do século XIX, as vilas operárias foram um modo de resolução de parte
dessas questões por meio da produção de um espaço específico sobre o
qual o capital pôde exercer o seu domínio e facilitar a formação das
condições necessárias ao pleno desenvolvimento industrial. Os
problemas referentes à acumulação que estavam na ordem do dia eram,
especialmente, aqueles referentes à demanda efetiva – no caso do café,
dada a variação do mercado internacional e o estoque crescente – e ao
acesso e controle da força de trabalho, em decorrência da crise do
regime escravocrata e da necessidade do estabelecimento das relações
de trabalho livre (MACHADO, 2013, p. 110).

Se, por um lado, essas características impunham um modo de vida rigidamente
controlado aos trabalhadores, por outro acabavam por minimizar as múltiplas carências
existentes.
É sob esse aspecto que os patrões destacavam as melhorias implantadas,
não como imperativo para a produção ou como necessidade técnica,
mas sempre como fruto da consciência do empresário em relação às
necessidades da comunidade criada por ele (PEREIRA, 2007, p. 14).

Para Rago (1997), o paternalismo, marca fundamental deste período, procurava
estabelecer, com base na ideia de família, o consenso desejado pelo patrão, uma vez que
“a imagem da família, utilizada para pensar a fábrica, cumpre a função explícita de negar
a existência do conflito capital-trabalho, sugerindo a ideia de uma harmoniosa cooperação
entre pessoas identificadas” (RAGO, 1997, p. 34).
Obviamente, os trabalhadores – que se viam sob risco de perder, além do emprego,
a moradia e todos os serviços oferecidos à sua família caso realizassem alguma
manifestação ou greve –, tinham mais dificuldades para resistir ao controle patronal e
acabavam por se sujeitar a uma maior exploração de sua mão de obra, numa espécie de
exploração “generosa” (FREIRE, 2005).
No segundo período, com a institucionalização de leis trabalhistas e com uma
maior presença de um meio técnico-científico no território brasileiro19, sobretudo em São
Paulo, que mesmo de forma incipiente concentrava a rede ferroviária, portos, redes de

19 Não é por acaso que nesse período são criados, em 1934, o IBGE e a Universidade de São Paulo (USP),
além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 1951, e em 1960 a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), todas instituições que atestam o
desenvolvimento do nexo entre técnica e ciência no novo arranjo espacial do território brasileiro.
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comunicação, sistema bancário e o mercado consumidor (PEREIRA, 2007), também
ocorre uma alteração na relação com o mercado internacional. Se, antes, a economia
voltava-se quase que exclusivamente à exportação de produtos agrícolas – principalmente
o café –, a crise de 1929 criou um sério problema de demanda para o setor agroexportador,
resultando no fim da república do café com leite, comandada pelas oligarquias de São
Paulo e Minas Gerais. Com Getúlio Vargas (1930-1945), inaugura-se uma nova fase do
papel do Estado na economia e no desenvolvimento capitalista, centrando-se nas
indústrias paulistas (MACHADO, 2013).
Garcia (2002) afirma que no período 1930-1945 “a orientação da conduta do
empresariado industrial é voltada ao processo de sua incorporação ao esquema de poder”
(GARCIA, 2002, p. 6), e fatores internos e externos como o crescimento do operariado
urbano sindicalizado, crescimento do socialismo e a implantação de direitos trabalhistas
nos países desenvolvidos davam o indicativo ao empresariado que sem a implantação de
uma base normativa estatal que garantisse seus interesses, o contexto social poderia ser
uma ameaça (GARCIA, 2002; PEREIRA, 2007).
Segundo Pereira (2007):
A ameaça externa do comunismo, principalmente após a Segunda
Grande Guerra, passa a ser um fator de extrema preocupação dos
empresários, que irá orientar suas ações junto aos trabalhadores e
acompanhará [...] seu projeto de implantação da racionalidade científica
no território. Na verdade, podemos falar de uma tríade que, neste
período, orienta a formação da psicosfera que sustentou a modernização
do território brasileiro: juntamente com a ciência, que justifica de
maneira aparentemente neutra o projeto político dos empresários, temos
a religião, que tanto no Brasil como em outros países ofereceu o
fundamento moral e a luta contra o comunismo, que, até a década de
1980, será implícita ou explicitamente o horizonte do projeto de
modernização implantado no país (PEREIRA, 2007, p. 19).

Como forma de garantir seus interesses, os industriais criaram instituições de
serviço social e de aprendizagem, com foco em atenuar as tensões de classes e fomentar
a formação profissional, comandados pela Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP). Esses sãos programas sistemáticos de assistência que caracteriza a
responsabilidade social nesse momento, sendo o principal deles criado em 1942, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
Apesar dos esforços do Estado e da burguesia paulista em amenizar as tensões por
meio das legislações trabalhistas por toda a década de 1930, os conflitos permaneciam,
segundo Machado (2013), latentes com a presença das ideias anarquistas e comunistas
nas cidades, em especial com a criação do Movimento Unificador dos Trabalhadores
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(MUT), o que levou a burguesia industrial a pensar uma forma de resolver a “questão
proletária”. Dessa forma, ainda sob o governo de Vargas, em 1945, reuniram-se na cidade
de Teresópolis (RJ) para a I Conferência Nacional das Classes Produtoras do Brasil
(CONCLAP). De lá saíram com o documento “Carta Econômica de Teresópolis”, na qual
defendiam uma política econômica desenvolvimentista, estabilidade democrática e
econômica e políticas voltadas para a justiça social (SESI, 2008).
No ano seguinte, em 1946, foi formulada a “Carta da Paz Social”, a qual se tinha
como retórica a harmonização das relações de classes, afirmando a necessidade e as
virtudes da cooperação entre capital e trabalho. Segundo um dos itens da carta:
O capital não deve ser considerado apenas instrumento produtor de
lucro, mas, principalmente, meio de expansão econômica e bem-estar
coletivo. O trabalho é um direito de cada um a participar na vida social
e um dever de para ela contribuir com o melhor de suas aptidões,
assegurando aos trabalhadores um salário que lhes garanta uma
existência digna, sã e eficiente (SESC, 2012, p. 12).

Tomando o conceito da “paz social” como referência para as ações de RSE são
criados os Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Social do Comércio (SESC) e o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), de forma que a
responsabilidade social nesse momento se estruture no eixo da formação profissional, por
meio do SENAI e do SENAC, e no eixo do apaziguamento de conflitos via o SESI e o
SESC (MACHADO, 2013).
A antítese do conflito entre capital e trabalho é colocada como a construção da
“paz social”, a qual tais empresários diziam-se dispostos a edificar por meio da criação
de órgãos capazes de atender aos problemas mais básicos dos trabalhadores brasileiros.
Mas foi pela necessidade de manutenção desta paz social, e não por conta de uma crise
de consciência que os empresários, como afirma Weinstein (2000), apoiaram a mudança
legislativa em favor dos trabalhadores, pois, ainda que houvesse oposição a tais
obrigações patronais, “a necessidade de harmonia entre classes tornava inevitáveis
determinadas concessões, mesmo as de natureza não-científica” (WEINSTEIN, 2000, p.
75).
A mesma autora, comentando o apoio sistemático da FIESP a instituições
católicas de trabalho comunitário, evidencia a proximidade entre a concepção de
sociedade da Igreja Católica e do empresariado paulista:
Em 1933 a FIESP anunciou a seus membros, com evidente prazer, a
fundação de um Centro de Ação Social em São Paulo, ‘visando a
implantação de princípios sãos no seio das classes trabalhadoras’. O
comunicado estimulava os membros a dar contribuições financeiras a
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esse centro de serviço social católico, afirmando que o triunfo de seus
princípios significaria a ‘reconciliação entre capital e trabalho’. Na
verdade, muitos dos maiores porta-vozes da indústria, inclusive
Roberto Simonsen e Morvan Dias de Figueiredo, incorporavam cada
vez mais a linguagem e conceitos da Ação Social Católica para
fundamentar suas posições relativamente aos serviços sociais para
trabalhadores [...] completando à maravilha o apelo mais técnico e mais
frio da administração científica. Na década seguinte, essas duas
correntes de pensamento – ativismo católico conservador e
racionalização – tornaram-se cada vez mais entrelaçadas no discurso
dos industriais. (WEINSTEIN, 2000, p. 101).

Se o jogo de concessão-conquista possibilitou, de um lado, o acesso a direitos
fundamentais como educação e saúde, ampliando o espectro da cidadania num país
bastante desigual, por outro lado, ao mesmo tempo, permitia ao projeto burguês exercer
seu poder de doutrinação por meio da educação social20 empregada em suas instituições
de assistência social. Em resumo, “a tendência dominante era no sentido de retirar o
debate sobre as condições de trabalho da arena política e discutir essas questões num
contexto científico e despolitizado” (WEINSTEIN, 2000, p. 75).
Essa atuação empresarial por meio de instituições patronais é significativa, nesse
segundo período, para ilustrar a migração da RSE do capital individual personalista para
sua organização enquanto classe social. Ou seja, a responsabilidade social empresarial,
nesse momento, não estava relacionada à competição dos capitais nacionais, mas sim à
expressão classista do bloco de poder que havia assumido sob o desígnio do comando
industrial em aliança com as elites agrárias e a recém constituída burguesia urbana
(MACHADO, 2013).
Já a espacialidade dos serviços nacionais de aprendizagem e dos serviços sociais
da indústria é também representativa da ação pontual de que fala Pereira (2007), já que
estava diretamente ligada à localização da organização patronal no país atendendo às
demandas locais e regionais segundo uma lógica padronizada nacionalmente.
Não foi à toa que a aplicação dos recursos empregados sob essa ótica
se deu de maneira a favorecer a região onde mais se concentravam as
indústrias, promovendo importantes economias de aglomeração para o
parque industrial instalado em São Paulo. Foi a partir daí que surgem
as instituições, criadas por decreto governamental, mas gerenciadas
pelos empresários, que irão edificar a rede através da qual a psicosfera
desejada pelos industriais se difundirá pelo território. Trata-se de um

20 Vale lembrar que esse modelo, que tem início em São Paulo mas que logo depois passa a se estender
por todo território nacional se constituindo enquanto serviços nacionais de aprendizagem, ainda se vale,
principalmente a partir da década de 1960, da dita “educação técnica” como forma de suprir a necessidade
de formação de mão de obra barata e semiqualificada dos industriais (WEINSTEIN, 2000).
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exemplo claro de solidariedade institucional, uma vez que a regulação
estatal possibilitou a criação dos serviços sociais e de ensino da
indústria e do comércio (PEREIRA, 2007, p. 24).

Essa cobertura territorial foi importante, inclusive, no processo de instauração, a
partir de 1964, do regime de exceção que conformou a ditadura cívico-militar,
associando-se a noção de “paz social” com a de “segurança nacional”, constituindo,
assim, uma ideologia burguesa com vistas à ação prática da modernização do território
como forma de legitimar a relação capitalista de produção, que naturaliza a exploração e
universaliza os valores burgueses. Seu ataque sobre as tensões espaciais provocadas pela
mudança da estrutura agrária-exportadora para a estrutura urbana-industrial pretendia
antes conter ideais anticapitalistas, substituindo por um capitalismo corporativista
consorciado com um governo autoritário e popular do que atender concretamente as
demandas dos trabalhadores industriais.
O terceiro período apresenta rupturas importantes em relação à lógica do período
anterior, mas também pelo fortalecimento de características gestadas desde o primeiro
período. A tríade religião-anticomunismo-racionalidade científica, que dominava o
segundo período, é substituída pela exacerbação do último elemento, que fundamenta a
formação do discurso hegemônico sobre o fim do Estado e o imperativo da
competitividade global (PEREIRA, 2007).
As décadas de 1980 e de 1990 são de profundas modificações na sociedade
brasileira em decorrência das graves crises políticas, econômicas e sociais. Segundo
Machado (2013), os elementos corporativistas, que aliavam a coerção estatal aos anseios
da burguesia, deixaram de herança tais crises. Para o autor, o forte investimento estatal
[...] para o fomento da indústria e para a criação da infraestrutura
nacional, necessária à integração nacional, foi feito às custas do
endividamento do Estado, o que culminou nos anos oitenta com a
“Crise da Dívida”. Já o aparato repressivo composto pela ditadura civilmilitar, cuja coesão se dava pelo suporte da burguesia nacional – via
FIESP e a infraestrutura do SESI – submetida aos interesses
estadunidenses, conduziu à crise política na transição para o regime
democrático. Por fim, o arrocho salarial, o êxodo rural e a hiperinflação
formataram a crise social evidente no rápido processo de favelização
dos grandes centros urbanos e das expropriações ocorridas no campo
(MACHADO, 2013, p. 129).

Em decorrência desse processo, os conflitos de classes se acirram e as lutas
populares se organizam nacionalmente em torno da criação do Partido dos Trabalhadores
(PT), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e da Central Única dos
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Trabalhadores (CUT), além das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), vinculadas à
Igreja Católica. Tensões se instalam também no seio da classe burguesa em decorrência
das oposições internas da FIESP e da necessidade de redefinição de um discurso que
unifique o projeto burguês frente ao novo momento (MACHADO, 2013).
Há, portanto, toda uma reestruturação socioespacial, pois a ordem de tensões que
lhe caracteriza está ajustada no vínculo escalar da globalização. A solução para a crise é
imposta pelos organismos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e
o Banco Mundial por meio do discurso da austeridade do Consenso de Washington e dos
ajustes impostos que favoreciam o investimento estrangeiro direto.
Com isso, a maneira de lidar com as tensões de classes se alteram tanto do lado
da burguesia quanto no lado das lutas sociais. O mercado impera promovendo uma
racionalização por baixo, modificando a infraestrutura ao implantar o meio técnicocientífico-informacional (SANTOS, 2007), e uma racionalização por “cima”, ao submeter
“os marcos institucionais da interação social” ao mercado global. É nesse sentido que
Fontes (2010), afirma que há uma conversão mercantil-filantrópica das lutas sociais, mas
que também se estende como consequência, a nosso ver, às políticas públicas.
A assistência social – agora alocada no terceiro setor – e que tinha sido arrumada
sob os ditames da regulação corporativo-gerencial é, em grande parte, relegada à
atividade

de

organizações

não

governamentais,

cujo

financiamento

se

dá

majoritariamente via cooperação internacional. A atuação da RSE se enquadra nesse
arranjo espacial, possibilitando às empresas agirem em diversas frentes, ao mesmo tempo
e em cooperação com organizações diversas, conformando o caráter disperso dessas ações
sociais nas empresas (PEREIRA, 2007; MACHADO, 2013; FONTES, 2010).
Para Pereira (2007), a própria competitividade também dificulta ações coletivas
empresariais voltadas para a população, como ocorreu no segundo período. Segundo a
autora, ainda que a psicosfera desejada pelos empresários deva ser criada para aceitação
da globalização como inevitável, cada empresa enxerga nessa construção uma nova
possibilidade de criação de vantagens competitivas e, portanto, não compartilháveis entre
elas. Isso porque, no contexto de disputa implacável por mercado, a imagem das empresas
ganha um valor primordial agregado ao produto, estabelecendo no controle das mentes
um novo campo de batalha para expansão dos negócios – um negócio social.
A modelagem da psicosfera, realizada pelo marketing direto dos
produtos, mas também pelo marketing indireto das ações sociais
empresariais, tornou-se a condição de manutenção da competitividade
e, como diz Milton Santos (2000) para a confusão dos espíritos. A
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publicidade é a grande produtora da psicosfera deste período; como
afirma Lídia Antongiovanni (1999, p.110), ‘Configurando-se como
conjunto de imagens simbólicas das subjetividades contemporâneas, a
publicidade ocupa lugar de destaque na produção da vida hoje, já que
penetra os diferentes locais diluída em ações associadas aos objetos’,
procurando tornar homogênea a aceitação das idéias desejadas
(PEREIRA, 2007, p. 36).

Vale lembrar que esse processo também se explica por meio da crise que o país
atravessava e das energias redemocratizantes que construíram uma noção de sociedade
civil em oposição à repressão do regime militar, colocando a culpa das mazelas sociais
num Estado autoritário e ineficiente, pondo-se, dessa forma, a negação do Estado. É nesse
contexto que a proliferação das organizações não governamentais atende a essa
convocatória neoliberal contra o Estado (MACHADO, 2013; FONTES, 2010).
Protagonizadas por muitos ex-exilados, trariam uma modificação
substantiva nas formas de organização popular – apoiadas, em sua
maioria, em fontes de financiamento internacional, não mais estavam
coligados a partidos e a um projeto social e político comum, mas em
demandas específicas [...] A filantropia internacional apoiava
diretamente a construção de grande parcela de ONGs, assim como a
grande maioria de seus projetos. O que me parece importante ressaltar
é o duplo movimento que aqui ocorre: de um lado, intensificava-se a
adesão ao formato predominante do capital-imperialismo, de atuação
interna e voluntariamente coligada às frentes móveis de ação
internacional do capital, apagando-se discursivamente a relação
capital/trabalho (ou a existência de classes sociais) pela centralização
do combate internacional “comum” contra a pobreza ou pela redução
dos efeitos mais deletérios das gritantes desigualdades sociais. Com
isso, introduzia-se uma cunha entre questões imediatas e problemas
estruturais, estes, aliás, na origem das aflições imediatas. Difundia-se a
crença na possibilidade de solução de transtornos urgentes, contanto
que se postergassem (ou se abandonassem) as questões referentes à
própria organização de conjunto da vida social (FONTES, 2010, p. 231232).

Duas características se destacam a partir dessa miríade que nega o Estado. A
primeira é uma lógica cosmopolita da resolução dos problemas – instituída por meio de
uma rede global de instituições que financiam e formulam os projetos sociais vinculadas
ao capital-imperialismo do qual fala Fontes (2010). A segunda é substituição do debate
de classes sociais pela “questão da pobreza”. Há, portanto, um movimento simultâneo de
verticalização das decisões políticas sobre o território e de “despolitização” da política,
aos moldes do que chamamos no capítulo anterior de gestão das tensões espaciais.
A conversão mercantil-filantrópica realiza-se, desse modo, via a adoção cínica das
pautas populares, deslocando o conflito de classe para o objetivo comum de atacar a
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pobreza. Constrói-se uma forte retórica da cidadania sobre a incapacidade estatal de
prover todos os direitos, pois se a ditadura havia erodido os direitos políticos e civis da
população, agora ao Estado democrático faltaria a capacidade de prover os direitos sociais
(FONTES, 2010).
Para Machado (2013):
A conversão toma prosseguimento por meio da substituição do
engajamento via militância pela “assessoria” aos movimentos sociais,
introduzindo nas ONG's e nos movimentos sociais o elemento
despolitizante que converge para as práticas empresariais sob o
pressuposto da profissionalização da gestão social (MACHADO, 2013,
p. 132-133).

Essa é a forma do capital, via o chamado terceiro setor, efetivar o que Santos
(2000) chamou de “política das empresas”, que seria, segundo ele, decretar a morte da
política, que decorrente do processo de supressão do dissenso, ou seja, a negação da luta
de classes. O dissenso da luta de classes é substituído pelo consenso do alívio da pobreza
e da miséria, sendo a política reduzida a uma gestão nos moldes da governança
empresarial (MACHADO, 2013).
Nos dizeres de Fontes (2010):
Tratava-se de limitar estritamente o sentido do termo democracia,
apagando os componentes socializantes de que se revestira e
convertendo-a para um significado único: capacidade gerencial de
conflitos. Toda e qualquer formulação antissistêmica ou tentativa de
organização dos trabalhadores enquanto classe social deveria ser
desmembrada e abordada de maneira segmentada: admitia-se o
conflito, mas este deveria limitar-se ao razoável e gerenciável, devendo
seus protagonistas admitir a fragmentação de suas pautas em parcelas
administráveis (FONTES, 2010, p. 263).

O sentido universalizante dos direitos, nesse período, é substituído pelos valores
neoliberais que forjam a democracia liberal: individualismo e consumismo. A cidadania
é reduzida a um movimento de inclusão precária à capacidade de consumo – e este se
torna o artifício primordial de integração social.
A partir do nosso levantamento bibliográfico e da análise circunstanciada pautada
na ONG Teto, acreditamos que existem características que emergem após o período
proposto por Pereira (2007), e que têm como marca as novas tecnologias de comunicação,
que ampliaram as possibilidades da atuação do marketing social das empresas, a
financeirização da economia e a difusão do ideal do empreendedorismo.
Nesse período, que acreditamos se estabelecer a partir dos anos 2000, assistimos
à atuação social das empresas com foco em questões mais estruturais do que no período
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anterior como moradia, educação, saúde e meio ambiente. Não só o trabalho perde
exclusividade das pautas sociais, conforme aponta Pereira (2007), como entendemos que
este passa por uma “substituição” com a difusão do empreendedorismo que se alia à
precarização do mundo do trabalho com o advento e a expansão de um novo proletariado
da era digital e com a retração da regulação estatal nesse campo (ANTUNES, 2018).
Também há a consolidação das certificações e das premiações, que passam a ser
oferecidas não apenas no âmbito privado e nacional, como no período anterior, mas
também nas esferas dos organismos internacionais como Banco Mundial e as diversas
agências da ONU. Essas certificações e premiações, agora num âmbito internacional,
conferem maior credibilidade às ações sociais empresariais, que, na maioria das vezes, se
relacionam com a ideia da “inovação” ou “ação modelo”, associadas ao
empreendedorismo e ajudam a alimentar o marketing social. Os prêmios e as certificações
servem como reconhecimento das ações sociais das empresas, apontando melhores
práticas e modelos a serem seguidos e buscando as ações de excelência; têm por efeito
acirrar a competitividade entre as empresas, que buscam legitimidade nas certificações,
sofisticando suas ações e seus balanços sociais para atingirem melhores colocações e
certificados internacionais. O “Prêmio Eco”, realizado pela AMCHAM (Câmara
Americana de Comércio) e pelo Jornal Valor Econômico é um dos mais cobiçados do
país. No campo das certificações, a terceira geração de International Standart
Organization - ISO 26000, é exclusiva para o monitoramento da RSE.
Ainda nesse período, ganha força a ideia das compensações socioambientais das
empresas como maneira de corrigir o passivo deixado por sua atuação, e a financeirização
da economia com a formação de bolhas expansivas que embutem especulações de toda
ordem, inclusive com um mercado de ações da sustentabilidade e o mercado de créditos
de carbono.
É por tudo isso que afirmamos que a RSE passou a ser vista como um fator de
ganhos de competitividade. A concepção de uma intervenção “responsável”, “eficiente”
e “desburocratizada” frente ao Estado passa irrestritamente pela formulação de um
projeto político que valha às empresas a gestão das tensões espaciais, bem como a
ampliação da taxa de lucro (HARVEY, 2005). A inserção do Brasil nos desígnios da
economia globalizada competitiva importa não somente ao capital, mas também a
organizações filantrópicas e ao próprio movimento da responsabilidade social
empresarial (MACHADO, 2013).
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Trataremos, na sequência, de como a RSE se constitui enquanto ideologia da falsa
generosidade redefinindo a alienação e o estranhamento dos indivíduos, criando uma
armadilha política que enfraquece a luta social contra a exploração capitalista.

3.3. A RSE enquanto estratégia ideológica da falsa generosidade
O conceito de falsa generosidade foi desenvolvido por Freire (2005) e trata das
práticas sociais que, sob a aparência da generosidade, implicam na manutenção das
relações sociais de opressão.
Segundo Freire (2005):
[...] o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a
debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em
falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores,
falsamente generosos, têm necessidade, para que a sua “generosidade”
continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da
injustiça. A ordem social injusta é a fonte geradora, permanente, desta
“generosidade” que se nutre da morte, do desalento e da miséria
(FREIRE, 2005, p. 32).

É certo que a falsa generosidade não é um fenômeno peculiar ao capitalismo, nem
tem nele a sua gênese. Uma história da caridade e da filantropia passa pela antiguidade
clássica, pela moral religiosa cristã, judaica e islâmica21 até se redefinir como
“investimento” social, e ainda que tenha servido para a manutenção das relações de
dominação pré-capitalistas, foi sob o capitalismo que a falsa generosidade se desenvolveu
como verdadeira “técnica” política sistemática no provimento das condições de
ampliação da acumulação do capital, especialmente por meio da “generosa” exploração
dos trabalhadores. Temos, assim, um papel desempenhado pelas formas de falsa
generosidade tanto para o controle interno do sistema de produção e amenização da tensão
de classes quanto para estratégias imperialistas de garantia da superação das barreiras à
acumulação de capital, como acesso a recursos naturais e humanos como a força de
trabalho, a informação e o conhecimento e, fundamentalmente, a conquista e controle de
certos espaços e territórios.
Dada a relação entre a separação dos indivíduos do mundo (alienaçãoestranhamento) 22 e a mediação das relações sociais por meio da mercadoria (reificação),

21 A esse respeito ver: Coelho (2000).
22 A alienação em Marx (ou exteriorização, extrusão, Entäusserung) está vinculada as objetivações do ser
humano na história, , envolve-se dos obstáculos sociais que impedem que aquela atividade se realize em
conformidade com as potencialidades humanas, obstáculos que, dadas as formas históricas de apropriação
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o modo como os indivíduos estabelecem seu intercâmbio com a natureza – e, portanto,
também com o espaço – fica mediado pela forma mercadoria (DEBORD, 2007).
Segundo o próprio Marx (2008):
A igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada sob a forma da
igualdade dos produtos do trabalho como valores [...] as relações entre
os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos seus trabalhos,
assume a forma de relação social entre os produtos do trabalho (MARX,
2008, p. 96).

O significado disso é o manejo ideológico da totalidade, de forma que a
equivalência das mercadorias no mercado endosse a aparente equivalência entre os
indivíduos, construindo uma “relação social definida, estabelecida entre os homens, [que]
assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” (MARX, 2008, p. 96).
Tal processo de espoliação, fundante e contínuo, tem por efeito e condição a
privatização dos bens comuns que eleva à condição de equivalência a terra, o capital e a
força de trabalho segundo suas respectivas remunerações: renda, lucro e salário. O
indivíduo, usurpados da terra, estranhado da natureza que lhe oferece os meios de vida, é
estranhado do produto do seu trabalho, dos objetos da sua produção, ao passo que é
estranhado de si, dada a sua negação por meio, justamente, de sua própria atividade
produtiva (MARX, 2008; SAFATLE, 2008).
É pelo princípio do fetichismo da mercadoria, a sociedade sendo
dominada por coisas “supra-sensíveis” embora sensíveis, que o
espetáculo se realiza absolutamente. O mundo sensível é
substituído por uma seleção de imagens que existem acima dele,
ao mesmo tempo em que se faz reconhecer como a sensível por
excelência. O mundo ao mesmo tempo presente e ausente que o
espetáculo apresenta é o mundo da mercadoria dominando tudo o
que é vivido (DEBORD, 2007, p. 36-37).

Esse indivíduo coisificado é reduzido ao homo oeconomicus23 (racional e egoísta)
e a vida genérica torna-se o mundo da preocupação, mundo dos aparelhos, mundo que o
sujeito estranha e não reconhece como obra sua. Realiza-se, portanto, o que Kosik (1976)
chama de mundo da pseudoconcreticidade “o mundo das representações comuns, que são

do trabalho e também de sua organização por meio da propriedade privada, faz com que a alienação apareça
como um fenômeno concêntrico ao estranhamento (RANIERI, 2001).
23lFoucault (2004) descreve uma mudança no homo oeconomicus na qual uma imagem do homem como
um ser de necessidades satisfeitas através da troca dá lugar a outra de empreendedor de si mesmo
(FOUCAULT, 2004). “A feição característica do conceito clássico de homo oeconomicus [...] é o parceiro
de troca e a teoria da utilidade baseada em uma problemática das necessidades” (FOUCAULT, 2004, p.
225). É evidente que nós todos vamos ao mercado para oferecer nosso trabalho ou bens em troca do que
necessitamos, mas o homem neoliberal vai ao mercado “sendo para ele mesmo seu próprio capital, seu
próprio produtor, a fonte de seus rendimentos” (FOUCAULT, 2004, p. 226). Seja vendendo, fazendo ou
consumindo, ele investe nele mesmo e produz sua própria satisfação.
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projeções dos fenômenos externos na consciência dos homens, produto da práxis
fetichizada, formas ideológicas do seu movimento” (KOSIK, 1976, p. 15).
O mundo da pseudoconcreticidade como mundo ideológico:
[...] agora não alude à gênese do mundo humano (o mundo dos homens,
da cultura humana e da humanização da natureza), mas exprime a práxis
das operações diárias, em que o homem é empregado no sistema das
“coisas” já prontas, isto é, dos aparelhos, sistema em que o próprio
homem se torna objeto de manipulação (KOSIK, 1976, p. 74).

Tal relação cindida entre o indivíduo e o mundo opera na manutenção da
pseudoconcreticidade, do espetáculo, impedindo o desvelamento da origem da miséria,
do desemprego, da degradação do ambiente e das patologias da sociedade de consumo
(FREUD, 2010).
Trata-se daquilo que Safatle (2008) chama de racionalidade cínica, na passagem
de um capitalismo trágico (ocultamento fetichista) para um capitalismo cínico
(redefinição do sistema de representações). Esse cinismo representa, segundo o autor, a
capacidade do próprio capitalismo em reconhecer os efeitos que produz sobre o trabalho
e o meio ambiente, e de “antecipar” a crítica aos seus projetos, um meio de resolver a
contradição ao passo que se mantém na mesma prática.
A esse respeito, Žižek (1996) faz um comentário interessante:
[...] ninguém mais considera seriamente as possíveis alternativas ao
capitalismo, enquanto a imaginação popular é assombrada pelas visões
do futuro “colapso da natureza”, da eliminação de toda vida sobre a
Terra. Parece mais fácil imaginar o “fim do mundo” que uma mudança
muito mais modesta no modo de produção, como se o capitalismo
liberal fosse o “real” que de algum modo sobreviverá, mesmo na
eventualidade de uma catástrofe ecológica global (ŽIŽEK, 1996, p. 7).

O cinismo está presente no discurso imperialista da ajuda internacional, do
combate à pobreza, da responsabilidade social, da sustentabilidade e é, possivelmente, a
forma ideológica mais conveniente e poderosa nos tempos atuais, pois “a força do
capitalismo viria do fato de ele não se levar mais a sério, já que minaria a todo o momento
o valor da lei que ele próprio enuncia” (SAFATLE, 2008, p. 92).
Essa práxis fetichizada cínica, que constrói o mundo da pseudoconcreticidade, tem
como artifício, cada dia mais, o que tratamos aqui como falsa generosidade. Uma
“pseudogenerosidade” que reforça a alienação e o estranhamento, estreitando ainda mais
o espaço de vínculo dos indivíduos com o mundo, reduzido ao fetiche da mercadoria,
reforça uma cidadania às avessas, que, em vez de garantir direitos, restringe-se a favores
(FREIRE, 2005).
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Autores como Bishop e Green (2009) – cujo livro “Philanthrocapitalism” tornouse referência na temática da filantropia corporativa –, examinam a era atual da filantropia,
cujos ícones máximos são, segundo os autores, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros,
entre outras celebridades multibilionárias, e defendem com entusiasmo o papel que eles
podem desempenhar na resolução dos problemas sociais. Não em vão apresentam como
subtítulo do trabalho: “how giving can save the world” (como doar pode salvar o mundo).
Para Bishop e Green (2009):
[...] cada boom de doação no passado estava associado com uma
massiva criação de riqueza relacionada à inovação nos negócios, tal
como a revoltas sociais que deixavam grandes problemas a resolver.
Geralmente isto estava acompanhado de uma agitação política que
parecia ameaçar o capitalismo, adicionando urgência à necessidade de
uma resposta via filantropia (BISHOP; GREEN, 2009, p. 21)24.

O filantrocapitalismo, com suas migalhas de falsa generosidade atende a uma
exigência de autojustificação, especialmente para resistir à crítica anticapitalista, o que
implica uma referência a convenções sociais sobre aquilo que é justo ou injusto,
permitindo aos capitalistas incorporar “um espírito capaz de oferecer perspectivas
sedutoras e estimulantes de vida oferecendo, ao mesmo tempo, garantias de segurança e
razões morais para se fazer o que se faz” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 58).
Segundo Boltanski e Chiapello (2009), esse “novo espírito do capitalismo” se
explica pois, embora
[...] o capitalismo não possa prescindir de uma orientação para o bem
comum, da qual seja possível extrair motivos de engajamento, sua
indiferença normativa não permite que o espírito do capitalismo seja
gerado apenas a partir de seus próprios recursos; assim, ele precisa de
seus “inimigos”, daqueles que ele indigna, daqueles que se lhe opõe,
para encontrar os pontos de apoio morais que lhe faltam e incorporar
dispositivos de justiça que, sem isso, ele não teria nenhuma razão para
considerar pertinentes. O sistema capitalista revelou-se infinitamente
mais robusto do que acreditavam seus detratores, Marx em primeiro
lugar, mas isso também ocorreu porque ele encontrou em seus críticos
mesmos os caminhos para a sobrevivência (BOLTANSKI;
CHIAPELLO, 2009, p. 61).

Mas, afinal, como pensar as resoluções dos problemas sociais e ambientais,
produtos do modo de produção do capital, por meio de organizações que visam ao lucro?

24 No original: “Each past boom in giving was associated with massive wealth creation linked to innovation
in business, and also to social upheaval that left big problems to solve. Often, this was accompanied by
political unrest that seemed to threaten capitalism, adding urgency to the need for philanthropic response”.
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Eis aqui uma contradição que soa insuperável. Contudo, ela se compraz da mudança de
“espírito do capitalismo” que, seguido do espírito empreendedor (de uma ética protestante
que animou a filantropia do século XIX) e de um espírito corporativo-gerencial, tem
assumido as feições neoliberais de um capitalismo cultural que parece permitir a
superação dessa contradição (ŽIŽEK, 2009).
Ou seja, a acumulação de riqueza e sua desigual distribuição, acirrando as tensões
de classes, demandam do sistema capitalista um tanto de falsa generosidade para gerir os
conflitos, como forma de gestão da pobreza25, bem como forma de ampliar o consumo ao
torná-lo “o autêntico preenchimento do meu verdadeiro Eu, da experiência sensual, do
cuidado pelo próximo por meio do envolvimento em caridade ou ecologia” (ŽIŽEK,
2009, p. 53).
Daí o desespero dessa “generosidade” diante de qualquer ameaça,
embora tênue, à sua fonte. Não pode jamais entender esta
“generosidade” que a verdadeira generosidade está em lutar para que
desapareçam as razões que alimentam o falso amor. A falsa caridade,
da qual decorre a mão estendida do "demitido da vida”, medroso e
inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos
esfarrapados do mundo, dos “condenados da terra”. A grande
generosidade está em lutar para que, cada vem mais, estas mãos, sejam
de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de súplica.
Súplica de humildes a poderosos (FREIRE, 2005, p. 33).

A atuação da falsa generosidade nesse contexto é sintomática das formas de
coerção e consentimento que caracterizam a luta de classes e, também, das estratégias
ideológicas que perpetuam a opressão. Tais contradições na luta de classes migram do
confronto à negociação e então efetivam a dominação aliada à repressão-dominação,
encontrando expressão nas mais diversas práticas de falsa generosidade.
Só com redes de dominação-negociação, o império e o domínio dos
mercadores pode assegurar a redefinição mais eficiente do complexo de
organizações dominantes e de suas elites. [...] No ocaso do Estado do
bem-estar social e no auge do Estado neoliberal, as políticas caritativas,
assistencialistas, que não obedecem a um direito reconhecido às
populações beneficiadas e exigentes, mas sim a um espírito altruísta dos
mecenas e benfeitores a favor “dos pobres”, marcam o nível mais baixo
da negociação como dominação; mas até nesse nível se dá a compra e
venda das consciências de oportunistas e de famintos (CASANOVA,
2006, p. 124-125).

Tal como aborda Žižek (2009), essa tentativa de construir um capitalismo com
“face humana” é prenhe de contradições e, ao passo que é uma armadilha política que

25 Por essa perspectiva podemos entender melhor a “falência da crítica” de Safatle (2008).
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enfraquece a luta social frente aos mecanismos de exploração, torna-se artifício político
de ampliação das condições de acumulação do capital. Desse modo, a constituição de uma
cidadania empresarial e de uma sustentabilidade empresarial apresenta-se como um
“Cavalo de Tróia” aos trabalhadores, que já sofrem do mal de uma cidadania capenga e
de um intercâmbio fraturado com a natureza pela paisagem destrutivamente criativa do
capital, que segue dando cabo do serviço de expropriar as energias, os conhecimentos e
os espaços. No neoliberalismo essa questão fica ainda mais evidente pelas alterações
políticas que, ao enfraquecer a cidadania e aumentar a exploração, põem na gestão dessa
cidadania fraturada as mesmas organizações beneficiárias desta política “despolitizada”.
Frente à política econômica do Welfare State e da organização sindical, a neoliberalização
da economia foi uma forma de tentar restabelecer as condições de acumulação do capital,
diminuindo os custos da produção por meio de todo tipo de flexibilização (legislações
trabalhista, ambiental, uso e ocupação do solo), da desregulação do sistema financeiro e
pela privatização de variado conjunto de ativos públicos geridos pelo Estado (HARVEY,
2005; DARDOT; LAVAL, 2016).
Mais uma vez, o reclame pelos direitos individuais – os direitos civis, esses
direitos do indivíduo contra o Estado – ia à dianteira da defesa da propriedade privada,
numa pregação de diminuição do papel do Estado. Ao Estado agora cabe, em vez de
promover o bem-estar geral da população, criar um clima favorável aos negócios,
fortalecendo a iniciativa individual e implantando uma política econômica austera, no
sentido de cortar gastos e aumentar a eficiência da máquina pública. Diferentemente do
liberalismo do laissez-faire, que visava limitar o poder do Estado com vistas a deixar o
mercado florescer por si só, o neoliberalismo mobiliza o Estado a comportar-se como o
mercado (HARVEY, 2005; MACHADO, 2013).
Com o Estado posto em crise e o convencimento fatalista do “fora da globalização
não há salvação, dentro da globalização não há alternativa” – referência ao comentário do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso à célebre frase da primeira ministra britânica
Margareth Tatcher “there is no alternative” (não há alternativa) – a política é submetida
a uma coalizão de interesses que a substituem por uma governança.
Segundo Dardot e Laval (2016):
A empresa torna-se um dos fundamentos da organização da
“governança” da economia mundial com o apoio dos Estados locais.
Hoje são os imperativos, as premências e as lógicas das empresas
privadas que comandam diretamente as agendas do Estado [...]. Isso
quer dizer que as políticas macroeconômicas são amplamente o
resultado de decisões públicas e privadas, embora o Estado mantenha
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certa autonomia em outros domínios - mesmo que essa autonomia tenha
sido enfraquecida pela existência de poderes supranacionais e pela
delegação de inúmeras responsabilidades públicas a um emaranhado de
ONGs, comunidades religiosas, empresas privadas e associações. Essa
nova hibridação generalizada da chamada ação pública é o que explica
a promoção da categoria de governança para pensar as funções e as
práticas do Estado, em vez das categorias do direito público, a começar
pela soberania. Ela remete a urna privatização da fabricação da norma
internacional e a uma normatização privada necessária à coordenação
das trocas de produtos e capitais (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 278).

Pensar a RSE a partir da falsa generosidade é refletir sobre as mutações que a luta
de classes vem sofrendo, as quais imprimem mudanças no manejo ideológico da vida
econômica, política e cultural, com diversas variações no desenvolvimento geográfico
desigual do capitalismo. Na contradição da RSE, as empresas resgatam as vítimas, os
oprimidos, para uma inclusão precária a uma cidadania neoliberal baseada no
consumismo, na precariedade do trabalho e dos direitos sociais do trabalhador.
Além disso, ao operar um processo de negociação-dominação que substitui a
política por uma intervenção social corporativa, não permite que os próprios grupos
subordinados e explorados falem por voz própria e ditem as suas pautas de reivindicações,
elaborem livremente novas demandas e se apropriem do espaço político. Ao passo em
que ocorre o enfraquecimento da democracia, também se reforçam os processos de
alienação das mulheres e homens, que, sob a promessa de universalização de direitos,
assistem à naturalização de uma ordem social exploradora vendida – quase que
literalmente – como generosidade do capital.
A empresa “cidadã” e “sustentável” e, portanto, todo o complexo dominante que
exerce a governança pós-política26 adota estreitamente a falsa generosidade ao se
apresentar como libertadora dos pobres, dos oprimidos, dos explorados e dos dominados,
pois, como elucida Freire (2005, p. 34) “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta
sozinho, os homens se libertam em comunhão”. Esta é uma tarefa do verdadeiro dom da
generosidade, da solidariedade da luta para emancipação e da busca por justiça social.
No capítulo seguinte passamos para a análise de nosso objeto de estudo, a ONG
Teto, seu modelo de intervenção e, principalmente, o desvelamento da racionalidade
falsamente generosa por detrás daqueles que a financiam.

26 A expressão é de Žižek (2009), significando a democracia que ao invés de administrar antagonismos
busca obsessivamente um consenso alienante.
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4. ONG Teto e seus financiadores
Neste capítulo buscamos evidenciar como a ONG Teto – sua forma de gestão, de
modelo de trabalho e forma de financiamento –, reflete a lógica mercadológica que atende
mais aos interesses daqueles que financiam do que aqueles que são os alvos de suas ações,
realizando a gestão das tensões espaciais e evidenciando a falsa generosidade que se
esconde por trás de suas ações. Para cumprir com esses objetivos, o capítulo foi
estruturado em três partes.
Na primeira parte buscamos a origem da organização chilena que se transformou
em instrumento de promoção de RSE em diversos países da América Latina. A partir das
informações em documentos disponibilizados pela instituição, sobretudo nos relatórios
de atividades entre os anos de 2011 e 2018 identificamos os elementos que permitem a
investigação da racionalidade do financiamento da ONG e da difusão do seu modo de
pensar e agir em matéria de política pública e promoção de cidadania.
No segundo momento, analisamos seu modelo de atuação que antes de resolver
uma problemática habitacional, apenas cria situações provisórias em que a necessidade
de buscar soluções definitivas para a questão pode ser postergada, revelando seu potencial
de gestão das tensões espaciais na cidade-negócio. Nesses dois primeiros momentos
fizemos uso de um trabalho anterior nosso (SOARES, 2016), recuperando entrevistas que
realizamos em 2016 com ex-voluntários e que muito nos revelou sobre o histórico e o
modelo de intervenção da ONG Teto.
No terceiro momento, analisamos o modelo de financiamento da ONG Teto,
buscando identificar a relação que é estabelecida entre as empresas, sobretudo aquelas
que entrevistamos (Siqueira Castro, Grupo Gerdau e Disoft Solutions) e que aparecem
nos relatórios de atividades entre os anos de 2011 e 2018 na condição de “parcerias
estratégicas” e a ONG Teto. Apesar das dificuldades encontradas na realização das
entrevistas semiestruturadas, acreditamos que as conclusões que essa pesquisa chegou
não foram comprometidas.
Essas empresas, com suas ações de RSE, se utilizam da questão social como fator
de competitividade e realizam a gestão das tensões espaciais que ampliam ou restringem
as condições de acumulação do capital, patrocinando uma intervenção social nos espaços
urbanos que corroboram a realização e entendimento da cidade enquanto negócio.
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4.1. ONG Teto: da caridade a RSE
A ONG Teto ou “Um Teto Para Meu País” é uma organização não governamental
latino-americana que surgiu no Chile, em 1997. Suas atividades começaram em
Curanilahue, um povoado localizado a 35 quilômetros de Arauco (sul do Chile), com a
construção de uma capela por um grupo de universitários, liderados pelo sacerdote jesuíta
Felipe Berríos, que se viu motivado a denunciar a situação de pobreza extrema em que
viviam milhares de pessoas em seu país (TETO, 2012, p. 5).
A partir de então, a construção de casas emergenciais se tornou o mote da
organização, que via nessa prática “a possibilidade para que uma família começasse a
sonhar e deixasse para trás o círculo da desesperança”, criando “um vínculo tão forte
[entre voluntários e famílias] que se podia compartilhar com eles suas redes de contatos,
seus privilégios e, dessa forma, mudar em parte a vida de quem nunca teve uma verdadeira
oportunidade” (TETO, 2012, p. 2).
Com a proposta de denunciar a pobreza extrema e “construir uma sociedade justa
e sem pobreza, em que todas as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver suas
capacidades e possam exercer plenamente seus direitos” (TETO, 2012, p. 2), a ONG Teto,
desde suas primeiras iniciativas, atendeu cerca de 126 mil famílias de comunidades
pobres em toda a América Latina, mobilizando mais de 1 milhão de voluntários (TETO,
s/d, s/p)27.
Foi com essa perspectiva de atender famílias carentes que a organização se
expandiu rapidamente no Chile28, ganhando outros contornos quando passou a atuar em
busca de soluções que iam além das saídas de emergência por meio da realização de
“programas sociais” de gestão comunitária.
Segundo o seu estatuto social (2016), a ONG Teto tem como objetivos:
Promover e proporcionar soluções habitacionais às pessoas que se
encontrem em situação de extrema pobreza; Desenvolver projetos de
intervenção nos assentamentos habitacionais mais necessitados, de
modo a promover o desenvolvimento integral de seus habitantes;
Dedicar-se à capacitação técnica focada particularmente no
desenvolvimento de habilidades práticas ou ofícios; Promover o
voluntariado; Promover o desenvolvimento econômico e social e
combate à pobreza; Promover o acesso, manutenção e a integração no
mundo do trabalho; Promover direta ou indiretamente o atendimento,
assessoramento e/ou defesa e garantia de direitos na área da assistência

27 Disponível em: <https://www.techo.org/>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2020.
28 O viés da atuação era predominante e declaradamente assistencialista, de construção de casas
emergenciais, em um contexto de desigualdade social, de conhecidas políticas neoliberais e de
desestatização dos serviços públicos.
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social aos beneficiários e usuários da Lei Orgânica da Assistência
Social de forma permanente, planejada e contínua, com gratuidade a
quem dela necessitar; Promover ações de proteção social que visem

garantir as seguranças sociais de sobrevivência (rendimento e
autonomia), de acolhida, de convívio e vivência familiar;
Promover e incentivar o acesso e disseminação da cultura;
Promover e incentivar o acesso e disseminação da educação,
principalmente, mas não exclusivamente de crianças e
adolescentes; e Promover e incentivar a prática de esportes, bem
como, desenvolver eventos desportivos (TETO, 2016b, p. 1-2).
O trabalho desenvolvido pela organização ganhou reconhecimento internacional.
Em 2009, recebeu o prêmio Un Habitat Scroll of Honnor Award, entregue pela agência
ONU-Habitat. No mesmo ano, conquistou também o prêmio de “melhor prática” com
jovens na América Latina e Caribe, oferecido pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) em parceria com a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 2010, voltou a ser premiada pela ONUHabitat, dessa vez com o prêmio de melhor “transferência Sul-Sul” de boas práticas de
moradia e desenvolvimento urbano, além de já ter recebido diversos outros prêmios
oferecidos pela iniciativa privada e governos locais nos países em que atua (TETO, 2015).
A ONG Teto atuou em países que sofreram catástrofes na América Latina, como
o terremoto do Peru em 2007, o do Haiti em 2010, o terremoto e o tsunami no Chile e o
ciclone que atingiu a Guatemala, ambos em 2010. Neste mesmo ano, a organização
recebeu o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com 2,6
milhões de dólares para a construção de casas emergenciais para 2 mil famílias afetadas
pelo terremoto no Haiti. Em todas essas ocasiões, trabalhou em conjunto com voluntários
e governos, construindo diversas casas de emergência, iniciando sua expansão pela
América Latina. Atualmente, a ONG Teto está presente em 19 países: Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e
Venezuela, além de dois escritórios destinados exclusivamente à captação de recursos,
um nos EUA e outro na Inglaterra.
Com o sucesso da iniciativa, a proposta evoluiu ampliando seu foco para o
desenvolvimento comunitário. Em 2010, recebeu do Fundo Multilateral de Investimentos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (FOMIN) uma doação de 3,5 milhões de
dólares para transferir sua experiência a outros países latino-americanos e para promover
a integração entre eles (TETO, 2011).
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No Brasil, a primeira atividade desenvolvida foi no ano de 2003, quando alguns
voluntários brasileiros que participaram de ações em outros países tomaram a iniciativa
de construir 20 casas no estado de Pernambuco. Mas é apenas em 2008 que a ONG Teto
é devidamente institucionalizada no Brasil29, com a construção de casas emergenciais em
uma comunidade periférica de Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
(TETO, 2011).
Nesses mais de 10 anos de atividade, a ONG Teto construiu, com a ajuda de
aproximadamente 55 mil voluntários, cerca de 4 mil casas (tabela 1), somando mais de
100 comunidades atendidas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas
Gerais e Bahia (mapa 1 e quadro 3). Em 2018, último ano em que se tem informações
disponíveis, 472 casas emergenciais foram construídas, com atuação em 43 comunidades
nos cinco estados junto com a colaboração de 10.420 voluntários (TETO, 2018).
Tabela 1 – Construções e voluntários da ONG Teto no Brasil (2008-2018)
Ano

Casas emergenciais

Voluntários

2008

45

Sem informação

2009

79

Sem informação

2010

191

Sem informação

2011

518

6.449

2012

310

4.915

2013

435

3.814

2014

312

6.421

2015

447

6.912

2016

465

11.856

2017

456

11.258

2018

472

10.420

Fonte: Teto (2018)
Organizador: Edmilson Campos Soares

29 Em 2008, a ONG Teto recebeu a certificação de Organização da Sociedade Civil e Interesse Público
(OSCIP) do governo brasileiro.
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Figura 1 – Casas construídas por estado (2006-2018)

Fonte dos dados: ONG Teto (2006-2018)
Organizador: Bruno Pomela Mattos
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Quadro 3 – Cidades de atuação da ONG Teto (2011-2018)
Estados

Cidades

São Paulo

São Paulo, Carapicuíba, Osasco, Santo André, São
Bernardo, Cotia, Suzano, Guarulhos, Cajamar,
Itapevi, Embu das Artes, Peruíbe, Mogi das Cruzes,
Ferraz de Vasconcelos, Campinas, Bauru,
Mongaguá, Cubatão, Guarujá e Itapecerica da
Serra.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Mangaratiba e
Campos dos Goytacazes.

Bahia

Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Entre
Rios e Dias D’Ávilla.

Paraná

Curitiba, Paranaguá, Castro, Colombo, Araucária e
São José dos Pinhais.
Belo Horizonte e São Joaquim de Bicas.

Minas Gerais

Fonte: Relatórios de atividades da ONG Teto (2011-2018)
Organizador: Edmilson Campos Soares.

Os dados da tabela 1 e da figura 1 chamam a atenção para o crescimento da
instituição nos últimos anos, mais especificamente a partir de 2011, quando é possível
observar um número de voluntários e de casas construídas mais significativos. Só em
2011, a ONG Teto apresentou mais resultados de que todo seu trabalho realizado no Brasil
até então, deixando evidente a forte expansão de suas ações. No quadro 3, visualizamos
as cidades em que a organização atua ou já atuou. A maior parte das intervenções da ONG
Teto se deu em cidades de regiões metropolitanas ou próximo a elas.
Também a partir de 2011, é possível observar que a ONG Teto estabelece uma
maior relação com a mídia (figuras 2 e 3):
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Figura 2 – ONG Teto: aparições na mídia (2007-2011)

Fonte dos dados: ONG Teto (2012, p. 28)
Organizador: Edmilson Campos Soares

Figura 3 – ONG Teto: notas na imprensa (2011-2015)

Fonte: ONG Teto (2015, p. 18)
Organizador: Edmilson Campos Soares

Ainda no que diz respeito à publicidade, chama a atenção o fato da organização,
enquanto instituição, ter trabalhado um ano na criação de uma nova logomarca que
pudesse representar melhor o perfil e o tamanho da instituição, conforme a figura 4:
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Figura 4 – Logomarca de 2005 e 2012 respectivamente

Fonte: ONG Teto (2011, p. 12).
Segundo o relatório de atividades da ONG Teto de 2012, “a nova marca busca
gerar um posicionamento onde a superação da pobreza nas comunidades é possível com
o trabalho de seus moradores e jovens voluntários” (TETO, 2012, p. 12). Sua identidade
gráfica inclui uma logomarca que representa uma casa-flecha, que deve ser interpretada
como “uma moradia de emergência, um espaço de encontro, assim como também o
crescimento e avanço que se pode concretizar por meio da promoção do desenvolvimento
comunitário”. (TETO, 2012, p. 12).
Porém, o que nos parece mais relevante aqui não é a logomarca em si ou a
mensagem que ela pretende representar, mas sim o tempo e o dinheiro dispendidos para
essa produção. Todo o processo foi acompanhado de perto por agências com vasta
experiência no ramo da publicidade, como Burson-Marsteller, Young & Rubicam, BCG
e Future Brand, que trabalharam com as informações enviadas pelos países em que atua
e pelo escritório central no Chile. Segundo um dos diretores de atendimento da Y&R
Brasil, “nesse um ano de parceria [2012], tivemos a oportunidade de atuar no seu
posicionamento – como a Teto deve se comunicar – e também criamos a sua campanha
institucional” (TETO, 2012, p. 43). Essa preocupação com a logomarca coloca a ONG
Teto, a nosso ver, num patamar semelhante ao de grandes empresas na busca por novos
públicos, maior visibilidade na mídia e eficiência.
Outra questão que chama atenção é o quadro de pessoal que compõe a organização
que, além dos voluntários fixos e temporários, conta com diretores e subdiretores, em
caráter oficial e remunerado, além de um conselho diretor e fiscal (quadro 4) composto
quase em sua totalidade por empresários e pessoas do ramo dos negócios com experiência
no setor financeiro, de administração de empresas, startups ou consultoria de
voluntariado corporativo e que, segundo a ONG Teto, “respondem com seu próprio
patrimônio pela organização e estão dispostos a reservar um tempo para trazer suas
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experiências profissionais e assim ajudar a organização a tomar as decisões” (TETO,
2017, p. 12-13).
Quadro 4 – Conselho diretor e fiscal da ONG Teto (2017-2019)
Nome

Função

Paulo Gaio de Castro Jr.

Presidente

Cláudio Emanuel de Menezes

Vice-presidente

Roberto Kutschat Neto

Tesoureiro

Matías Speranza

Membro-nato

Patrícia Barcellos

Diretora

Fernanda Lima e Silva

Diretora

Bruno Tataren

Conselho Fiscal

Denise Louzano

Conselho Fiscal

Henrique Chan

Conselho Fiscal

Ítalo Santos

Conselho Fiscal

Jaqueline Bonny Cariz

Conselho Fiscal

Fonte: Teto (2018).

Entendemos que a participação empresarial denota um contexto em que os
empresários e a sociedade civil organizada são chamados a “cuidar” do social a partir do
deslocamento da noção de pobreza como construção política para o terreno da
administração da questão social a partir da solidariedade privada e da RSE, o que vai ao
encontro, como discutido nos capítulos anteriores, dos preceitos neoliberais na adoção de
soluções via mercado como eixo organizador da vida social e política.
Diante do exposto, duas situações parecem evidentes. A primeira situação é que o
ano de 2011 é um momento-chave para entender a transformação do perfil de atuação da
ONG Teto no Brasil. A organização migra de uma atuação pontual, pouco organizada,
em que não eram publicados relatórios de atividades e nem mesmo se contabilizava ou se
divulgava o número de voluntários ou valores e materiais recebidos via doação, para uma
racionalidade de gestão empresarial, comandada por businessmen, preocupada com a
criação de uma logomarca, com relatórios de prestação de conta, campanhas de
divulgação e metas a serem cumpridas. A segunda situação, um desdobramento da
primeira, explicita que filantropia tradicional (ajudas pontuais) tem sido cada vez mais
substituída pelo “engajamento” empresarial, com ações norteadas por um plano de ação
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e um raciocínio de minimização de gastos e maximização de retorno, administrando a
intervenção social como numa empresa privada (MARANHÃO, 2011).
Isso ficará demonstrado nas seções seguintes quando tratamos dos impactos de
seu modelo de intervenção e, principalmente, da participação das empresas no
financiamento da ONG Teto, e a importância dessas ações para a promoção de ideais
individuais e privatistas que operam a gestão das tensões espaciais.

4.2. O modelo de intervenção da ONG Teto no Brasil
Segundo os relatórios da ONG Teto (2011-2018), os primeiros esforços do modelo
de intervenção da organização se concentram em atender a necessidade de uma casa, por
meio da construção de uma moradia de emergência. A visão da organização é que o
processo de construção estabeleceria os primeiros vínculos de confiança com os
moradores e líderes da comunidade, iniciando uma relação que permitiria,
posteriormente, um trabalho mais permanente. Segundo o relatório de atividades de 2011,
“essa primeira etapa constitui a porta de entrada para que muitos voluntários, que não têm
a oportunidade de aproximar-se da realidade das favelas participem de uma experiência
social de alto impacto físico e emocional” (TETO, 2011, p. 11).
A ONG Teto acredita que a construção das casas de emergência funciona não
apenas como uma forma de entrar na comunidade e ganhar sua confiança, mas,
principalmente, como uma maneira de denunciar a pobreza existente no país, por meio da
conscientização de seus voluntários e da exposição na mídia. O processo de construção
das casas pressupõe várias etapas, começando com a seleção das comunidades e das
famílias que serão atendidas, seguido da convocação dos voluntários e, finalmente, o
evento da construção, o que acontece, geralmente, em finais de semana.
Mesmo que a dimensão das comunidades seja bastante variada – a ONG Teto
trabalha com pequenas comunidades, com cerca de 80 famílias, como é o caso da Cohab9, em Carapicuíba (SP), até com comunidades maiores com mais de 2.500 famílias, como
é o caso da comunidade do Colinas, em Osasco (SP) – elas precisam apresentar um
mesmo perfil para atender prerrogativas bastante restritas, ligadas ao modelo chileno.
Para a ex-diretora de detecção da ONG Teto entre 2011 e 2013, que nos concedeu
uma entrevista em 2016 (SOARES, 2016), esse quadro está em processo de mudança.
Cada país vai tendo mais liberdade para atuar de seu próprio modo, mas a ex-diretora
concorda que o modelo de intervenção é bastante “quadradinho”, adotando certas
posturas apenas porque deram certo no Chile, o que nos coloca, de partida, uma questão
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importante: como um processo que está totalmente atrelado à dinâmica de um
determinado país, sua conjuntura política, seu histórico e suas necessidades habitacionais
e sociais pode ser transposto para outro país baseado em normas gerais?
A busca por comunidades em que a ONG Teto desenvolve seus trabalhos começa
de uma forma pouco sistemática. Em grande parte das vezes, a primeira seleção acontece
por meio da visualização das regiões metropolitanas no Google Earth. Os voluntários
procuram imagens de lugares que pareçam pouco adensados e constituídos de casas
precárias. As comunidades atendidas precisam ser construídas, em sua maior parte, por
barracos de madeira, já que não faria sentido substituir uma casa de alvenaria, ainda que
precária, por uma de madeira. Essas comunidades também não podem ser adensadas, já
que a casa da ONG Teto é pré-fabricada (dimensões de 3m x 6m) e os painéis e telhas
precisam ser transportados pelos voluntários até os terrenos das famílias selecionadas.
Em seguida, um grupo de voluntários, que não precisa de experiência ou ter
participado anteriormente de qualquer ação, é convocado para visitar as localidades tendo
em mãos um questionário para avaliar se a comunidade atende às prerrogativas do modelo
de intervenção. Essa visita se resume, basicamente, em observar se a comunidade possui
um número grande de barracos de madeira e se o tamanho dos terrenos e a situação geral
das ruas e vielas permitem a passagem dos painéis e a construção das casas. Se a
comunidade for avaliada positivamente, segundo esses padrões de atuação, uma segunda
visita é realizada com a presença dos diretores de detecção e voluntários mais experientes,
que buscam contactar os líderes comunitários para que seja permitida uma primeira
apresentação sobre a organização e para que, posteriormente, os moradores possam
demonstrar seu interesse em participar da proposta da ONG Teto.
Entretanto, se as comunidades não se encaixarem no perfil, ainda que os
problemas existentes sejam graves e precisem de soluções urgentes, elas são
simplesmente descartadas. Depois de definidas as comunidades onde irá trabalhar durante
o ano, a organização entra em contato com associações e prefeituras. Quando as
comunidades escolhidas já são alvo de algum projeto municipal ou de outra organização,
o trabalho não é efetivado.
Observado esse método de escolha das comunidades, podemos considerar a ação
da ONG Teto como algo bastante seletivo, pois não parece procurar soluções para os
problemas existentes e sim situações-problema para uma solução que vem “formatada”
de um país com uma realidade distinta.
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Essa problemática fica expressa na rapidez com que a ONG se expandiu no Chile
e os resultados lá atingidos, versus a dificuldade encontrada para expansão da Teto no
Brasil, por exemplo. É da própria ex-diretora de detecção a constatação de que isso
acontece devido as diferenças existentes entre as comunidades necessitadas no Chile e as
existentes aqui, especialmente aquelas localizadas na RMSP. Enquanto, no Chile, as
comunidades são basicamente rurais, com poucas famílias, localizadas em terrenos
amplos e regularizados, a situação no Brasil é praticamente oposta: comunidades com
centenas de famílias, incrustadas em áreas urbanas superadensadas, em terrenos ocupados
irregularmente e em áreas de risco (SOARES, 2016).
Ainda segundo nossa entrevistada, a construção das casas é um processo palpável,
que pode ser mensurado e gera resultados passíveis de serem apresentados aos
financiadores, o que confirma o argumento de Gohn (2008) de que a dependência de
recursos disponíveis e a disputa por financiamentos acirram a competitividade nos
trabalhos realizados, fazendo com que as ONGs se tornem bastante pragmáticas,
procurando qualificar os “serviços prestados”, que passam a se concentrar em projetos e
programa focalizados para “clientelas” específicas, na busca por resultados satisfatórios,
como numa empresa privada (GOHN, 2008, p. 56).
Para Abílio (2011), essa é uma característica bastante comum às ONGs. A autora
chama atenção para o fato de que a responsabilidade dessas instituições não está
fundamentalmente relacionada com aqueles que são os alvos de sua atuação, mas sim
com aqueles que as financiam, “que podem ser os mesmos que lucram com a desigualdade
social, precarizam o trabalho e geram o desemprego” (ABÍLIO, 2011, p. 314).
Uma vez selecionadas as comunidades, num processo já bastante excludente,
começa a seleção das famílias que serão atendidas. O fator crítico e decisivo para a
construção da casa é a situação de urgência em que a família se encontra, o que é
constatada por meio de uma enquete realizada pela Teto. Depois de ranqueadas as
famílias que serão contempladas, elas precisam se comprometer a limpar o terreno antes
da construção, cozinhar para os voluntários no dia da construção e ajudar na montagem
da casa. Além disso, cada família precisa arcar com um custo de R$200,00 (duzentos
reais), o qual deve ser pago preferencialmente antes da construção. Sobre esse valor, que
desde 2017 é passível de ser parcelado, a justificativa é “dar poder à família, para que ela
se sinta responsável pelo seu próprio desenvolvimento, valorize sua nova moradia e de
todo o processo da construção” (TETO, 2012, p. 12). No entanto, constatamos que esse
valor é instituído de forma aleatória, sem qualquer estudo sobre o impacto dessa quantia
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no orçamento das famílias. O curioso é que uma amostragem das famílias selecionadas
levantada pela própria ONG Teto em um de seus relatórios recentes mostra que quase
50% delas tem o(a) chefe de família desempregado(a) ou atuando no mercado informal.
Apesar de não haver um estudo mais minucioso, o valor nos parece bastante impactante,
sobretudo considerando a situação de vulnerabilidade em que a maioria dessas famílias
se encontra.
De certa forma, essa situação reflete o próprio perfil da política habitacional
levada a cabo no Brasil. Segundo Royer (2009):
A política habitacional, como política pública voltada à efetivação do
direito à moradia, inicialmente compreendida como uma política do
bem-estar, migrou, paulatinamente, do discurso universalista dos
direitos fundamentais para a lógica seletiva dos mercados (ROYER,
2009, p. 13).

A política de habitação, dentro da lógica de um espaço urbano cada vez mais
tratado enquanto mercadoria, faz com que muitas famílias que não se encaixam nas faixas
de renda estabelecidas e que não possuem poder aquisitivo para participar das formas de
financiamento de mercado percam seu direito fundamental de acesso à habitação, ou,
então, paguem o preço estabelecido à custa de outras necessidades básicas, tal como
acontece com o “benefício” da ONG Teto.
Já a casa de emergência é constituída por painéis pré-fabricados de madeira,
telhado de zinco e possui o tamanho de 18 m2. Segundo a ONG Teto, esse seria o tamanho
mínimo aceito pelas normas internacionais de habitação considerando famílias com
média de 5 pessoas. Esses painéis são transportados até o local da construção dias antes
das atividades, em carretas contratadas ou doadas, com o auxílio de voluntários que fazem
o descarregamento e armazenam os materiais em locais que eles denominam como
“quartéis generais”. Esses locais geralmente são galpões existentes dentro ou próximos à
comunidade e no dia da construção uma equipe específica faz o transporte dos painéis até
os terrenos das famílias selecionadas. A casa pode ser montada em dois dias e, segundo
a ONG Teto, possui durabilidade média de cinco anos. Mas, segundo o ex-diretor de
gestão comunitária que entrevistamos em 2016 (SOARES, 2016), o tempo de duração da
casa emergencial é relativo, dependendo do uso feito pela família e de quantas pessoas
moram na casa. Segundo ele, há casas que duraram mais do que os cincos anos e outras
apenas alguns meses (figuras 5 e 6).
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Figura 5 – Casas construídas em Santo André/SP

Fonte: Soares (2016)

Figura 6 – Casa emergencial pré-fabricada de 18 m²

Fonte: ONG Teto (2015)

As dimensões da casa (figura 7) também não atendem minimamente às
necessidades de uma família. Apesar da afirmação prestada pela ONG Teto de que essa
seria a medida mínima necessária, pudemos observar, em uma visita realizada em 2016
na comunidade do Cata-Preta, em Santo André (SP), a necessidade das famílias de manter
seu antigo barraco ou de criar novos espaços com materiais improvisados, já que o
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tamanho proposto não as atende por completo (SOARES, 2016). Ainda mais alarmante é
o fato de a casa não ter instalações de saneamento ou mesmo um simples banheiro. É
comum entre as famílias atendidas pela organização a construção por conta própria de um
banheiro – de alvenaria ou madeira – ao lado ou acoplada de maneira improvisada à casa
emergencial. Segundo a ONG Teto (2015), além de exigir um maior aparato técnico e
aumentar o valor final das casas, essa não seria uma solução viável principalmente porque
as comunidades atendidas não possuem infraestrutura sanitária.
Figura 7 – Dimensões da casa emergencial de 18m2

2,7 m

6m
3m

Fonte: Teto (2016)
Organizador: Edmilson Campos Soares.

Durante a pesquisa de campo junto as famílias atendidas na Comunidade do CattaPreta em Santo André (SOARES, 2016), perguntamos sobre esse modelo de atuação e
todas as famílias classificaram a atuação da ONG Teto como “boa”, justificando que
muitas famílias não têm, por vezes, condições de construir um simples barraco. Segundo
uma das entrevistadas no estudo, que foi atendida pela ONG Teto, “meu barraco antigo
estava para desabar. Este aqui (a casa emergencial da Teto) ficou bom demais perto do
que tínhamos antes” (SOARES, 2016, p.110). Chamou também a atenção o elogio de
uma entrevistada: “se não tem né quem lá da prefeitura faça alguma coisa por nós, eles
aqui (ONG Teto) fazem” (SOARES, 2016, p. 112). No entanto, todas as famílias
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classificaram a casa como pequena, afirmando a necessidade de algumas adaptações e a
manutenção de parte do antigo barraco sem demolir para guardar alguma coisa que não
coube na nova casa emergencial ou mesmo para a utilização do banheiro antigo.
Esse modelo de intervenção inclui ainda uma etapa denominada “habitação
social”. Segundo a organização, esta etapa seria um conjunto de estratégias que visam
diminuir situações de vulnerabilidade das famílias “propiciando oportunidades para que
elas, a partir de sua própria realidade, possam seguir adiante e se desenvolver” (TETO,
2012, p. 18). Essa fase se caracterizaria principalmente pela implantação das “mesas de
trabalho”, um espaço de reunião, diálogo e discussão entre líderes comunitários,
moradores e jovens voluntários na qual se identificam possíveis soluções para as
necessidades prioritárias das comunidades (TETO, 2015).
A ex-diretora de detecção, no entanto, admitiu as dificuldades da implantação
dessa segunda fase do modelo de intervenção, apontando a grande rotatividade dos
voluntários e o número ainda baixo de voluntários fixos como o principal fator para a não
realização dessa etapa. Para ela, ao concentrar esforços no acompanhamento posterior das
comunidades, a organização poderia perder o foco de continuar as construções.
Questionada sobre por que a ONG Teto não concentra esforços em algumas poucas
comunidades para atingir essa segunda etapa e resolver de fato os problemas da
população, em vez de construir muitas casas em muitas comunidades, pulverizando os
esforços, a entrevistada nos contou que acredita que a organização ainda precisa crescer,
concentrar mais recursos, ganhar mais visibilidade e mobilizar mais voluntários antes de
ter condições para ampliar a ação com as mesas de trabalho (SOARES, 2016).
Já os terrenos que a ONG Teto trata como “da família” são, na grande maioria dos
casos, terrenos de propriedade de terceiros. A solução colocada para esse problema é a
possibilidade de desmontar e transportar a casa. Mas a questão que parece bastante óbvia
é a seguinte: para onde essas famílias iriam se não para outro terreno de propriedade de
terceiros? A precariedade é agravada pela irregularidade fundiária dos assentamentos, a
mais contundente barreira para a solução do déficit habitacional brasileiro, o “nó da terra
urbana” (MARICATO, 1997, p. 21). A situação chega, assim, ao limite da precariedade
e as famílias continuam sujeitas a ações de remoção.
Além das limitadas condições físicas da casa emergencial, da falta de equipamento
sanitário e da irregularidade fundiária que parecem não fazer parte do escopo de ações da
ONG Teto, o projeto não cumpre as demais funções de uma habitação. As famílias
continuam sem acesso à infraestrutura básica (água encanada, saneamento básico, energia
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elétrica, pavimentação das vias, atendimento médico, escolas etc.), em áreas sem acesso
a transporte coletivo eficaz ou coleta de lixo. Nenhuma nova possibilidade de crescimento
social e econômico é de fato criada, a não ser a renovação da esperança daqueles que
receberam a casa emergencial. Isso porque os objetivos propostos pela organização em
seu Estatuto Social (2016) são um horizonte de longo prazo, afirma o ex-diretor de gestão
comunitária. Questionado sobre as dificuldades na implementação do projeto, o ex-diretor
de gestão comunitária afirmou que a maior dificuldade é a cultura de não participação
política. Para ele, a população estaria acostumada com as soluções assistencialistas do
Estado para a pobreza, o que iria na contramão do modelo de intervenção da ONG Teto
(SOARES, 2016).
Segundo informações disponibilizadas no website da ONG Teto, o modelo de
intervenção “passou por muitas mudanças decorrentes de aprendizados com os
moradores, com eventos que levaram a uma reflexão interna e, principalmente, com a
experiência das equipes nas comunidades” (TETO, s/d, s/p)30. Verificamos também que
o ocorrido em 2011, no município de Cajamar (SP) – quando a ONG Teto executou suas
ações à revelia do poder público, tendo as famílias sido despejadas em menos de três
meses depois, num processo bastante conturbado, em que a organização perdeu tempo,
trabalho e materiais –, contribuiu para essa mudança, fazendo desse episódio um exemplo
a não ser seguido (SOARES, 2016).
Atualmente, a primeira atividade realizada em uma nova comunidade é um
levantamento de informações que inclui dados socioeconômicos e condições físicas e
legais do terreno junto às prefeituras ou cartórios regionais. Depois, a ONG Teto volta a
se reunir com a comunidade para saber quais são as necessidades mais imediatas e se há
o interesse da comunidade em realizar o trabalho. Havendo o interesse, inicia-se o período
dos “projetos emergenciais de curto prazo” (um nome pomposo para as construções das
casas emergenciais) e a equipe permanente de voluntários passa a trabalhar, ao menos em
tese, com os moradores pela mobilização e organização comunitária de base.
Apesar de se colocar como realizadora de necessidades imediatas com “projetos
emergenciais de curto prazo”, a ONG Teto prioriza mesmo aquelas comunidades que
optam pela construção das casas de emergência, pois a questão da moradia “geralmente,
é uma das urgências mais gritantes dentro das comunidades, e também para gente é bom
porque é uma coisa pop” (Entrevista 2, 2016).

30 Disponível em: <https://www.techo.org/brasil/> Acesso em: 16 de março de 2020.
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Além disso, se olharmos para as informações do último relatório de atividades
disponível (TETO, 2018), faltam dados sobre atuação dessas mesas de trabalho. O
relatório se limita a informar apenas que seis projetos de infraestrutura foram construídos
no ano de 2018 e que 33 comunidades nos cinco estados da Federação de atuação da Teto
no Brasil tem uma equipe de “trabalho permanente”, sem especificar quais projetos ou
trabalhos foram desenvolvidos. Os números mais relevantes continuam sendo ainda o de
casas emergenciais construídas e o de metas a serem alcançadas nos próximos anos.
Dessa forma, a construção da casa de emergência parece, antes de resolver
qualquer problema habitacional ou social, apenas criar uma situação em que a necessidade
de buscar soluções reais e definitivas pode ser postergada. A afirmação de que é mais
importante mostrar resultados palpáveis que justifiquem seu financiamento do que
atender às reais necessidades das famílias vai ficando escandalosa à medida que seu
modelo de trabalho vai sendo elucidado, denotando, ao contrário do que foi defendido
por seu ex-diretor, uma postura assistencialista, oportunista e de solidariedade
empresarial altruísta, que parecem se encaixar com perfeição na colocação de Gohn
(2008) de que essas entidades,
[...] atuam segundo critérios vagos de um humanismo liberal, que visa
ajudar o próximo, de preferência via trabalho voluntário, criando
instituições bastante atreladas às políticas públicas, segundo os critérios
preconizados por essas políticas, que, como sabemos, falam em nome
do social e da coisa pública mas priorizam, na ação concreta, o
atendimento emergencial, sem atuar nas causas dos problemas sociais
(GOHN, 2008, p. 92).

Além disso, no que tange o fortalecimento da sociedade civil e o desenvolvimento
comunitário de base, Montaño (2002), chama essa promessa de “canto da sereia”, pois se
aproxima das bandeiras progressistas de fomentar a mobilização de base reforçando a
sociedade civil, ao mesmo tempo que, com o argumento de diminuir o poder estatal, se
aproxima do discurso liberal conservador. Se a ideia é o fortalecimento e a mobilização
de base, por que os governos, as empresas e as agências internacionais de fomento não
financiam ou não estabelecem parcerias com o Movimento Sem Terra (MST) ou, no caso
mais específico da habitação, com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)?
Porque, como afirma Petras (2000) apud Montaño (2002, p. 53), “aquelas organizações
que ingressam na luta contra o imperialismo, contra o capital, não recebem financiamento
do Estado ou de instituições financeiras ligadas ao capital”. A ideologia e a prática das
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ONGs “desvia a atenção das causas da pobreza e das suas soluções, olhando para baixo e
para dentro, em vez de olhar para cima e para fora” (PETRAS, 1999, p. 48-49).
Somamos a essas interpretações a de Villalobos e Zaldivar (2001):
Enquanto o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI)
trabalham ao nível do governo para impor as políticas europeias e
americanas, as ONGs trabalham ao nível da comunidade para controlar
e pulverizar a resistência popular (VILLALOBOS; ZALDIVAR, 2001,
p. 2).

Diante de tudo que foi exposto, nos parece bastante óbvio que a ONG Teto está imersa
numa contradição: sustentar-se no discurso e em algumas boas iniciativas a denúncia e o
enfretamento da pobreza extrema, fomentar o desenvolvimento comunitário de base e
promover soluções habitacionais, ao mesmo tempo que persegue esses objetivos
totalmente na lógica de mercado, seguindo o modelo padrão da gestão por resultados,
preocupada em bater metas e apresentar “coisas pop” que, junto com sua extensa
divulgação e marketing, qualificam seu trabalho perante aqueles que a subsidiam, dentro
dos princípios da eficiência técnica e eficácia, características do projeto neoliberal.

4.3. ONG Teto e RSE: Siqueira Castro, Gerdau e Disoft Solutions
Os recursos para as ações da ONG Teto no Brasil são obtidos por meio de
cooperação internacional, como a contribuição do BID que citamos, de eventos de
arrecadação, campanhas de captação feita pelos voluntários nas ruas, taxa de inscrição
para os voluntários que queiram atuar nas construções, contribuições individuais e com
parcerias e doações de empresas, que doam valores e serviços.
Segundo o último relatório de atividades, as doações empresariais corresponderam
a 41% do total de receita para o ano de 2018, considerando a doações de recursos
financeiros e serviços prestados. Esse ano representou uma baixa de arrecadação tanto no
montante total quanto em relação as doações empresariais. Ainda assim, o valor
arrecadado com as doações empresariais em 2018 é quase 20 vezes maior do que a mesma
receita no ano de 2010 (tabela 2).
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Tabela 2 – Doações empresariais da ONG Teto no Brasil (2010-2018)

Ano

Valor (R$)

2010

131.138

2011

878.424

2012

902.941

2013

1.247.226

2014

880.205

2015

2.028.845

2016

4.259.853

2017

4.423.511

2018

2.516.248
Fonte: Teto (2011-2018).

Entre as empresas que colaboraram com a Teto, 2011 e 2018, estão grandes
empresas nacionais e internacionais dos mais diversos ramos de atividades. Chama a
atenção, no entanto, o grande número de empresas ligadas ao setor financeiro (como Bank
of America Merrill Lynch, GFK – Growth From Knowledge, Deutsche Bank, Barclays
PLC, ING Bank, BNP Paribas Cardiff, Goldman Sachs, MIF – Multilateral Investment
Fund, Temasek Holdings e ABN AMRO Bank) ao setor da construção civil e imobiliário
(Votorantim, JHS Construtora, Gerdau, Tintas Coral, Max Haus, Idee Construtora, Sika)
e setor tecnológico (Adobe, Google, Disoft Solutions, Symantec, GE – General Eletric,
American Tower, Nokia e Cisco Systems) para citar alguns dos principais parceiros nesse
período.
A ONG Teto classifica a doação empresarial em três categorias: “empresas amigas
da Teto” (que fazem doação de aporte financeiro mensal ou anual), “voluntariado
corporativo” (que incentivam seus funcionários a participar dos eventos de construção) e
“parcerias estratégicas” (que participam com a doação de recursos financeiros, prestação
de serviços e voluntariado corporativo).
Segundo a gerente de parceria e relacionamento da ONG Teto que nos concedeu
uma entrevista em 2019, o ideal seria que toda participação empresarial se desse enquanto
parceria estratégica, uma vez que cria uma associação maior entre o modelo de trabalho
desenvolvido e a empresa doadora, mas também afirmou que esse quadro é dinâmico e
muda a cada ano:
[...] geralmente as empresas iniciam a parceria com a gente doando
apenas o recurso financeiro ou com o voluntariado [corporativo] e a
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gente vai tentando trazer [as empresas] mais para perto da gente [...]
Nosso objetivo nos últimos anos tem sido, digamos assim, o da
fidelização de algumas dessas empresas (Entrevista 1, 2019).

Mas, segundo a gerente de parceria e relacionamento, não há contrapartida como
divulgação ou promessa de exposição da marca apoiadora da causa pela ONG Teto na
categoria de parceria estratégica ou nas demais formas de parceria com as empresas. Ela
menciona que a parceria é explicitada num contrato formal, elaborado pelo setor jurídico
da ONG Teto, em que fica estabelecido o tipo e a natureza da parceria e que não há nesse
contrato a obrigatoriedade de divulgação ou exposição dos doadores.
É óbvio que como no caso do nosso encontro [anual de voluntários] que
geralmente é organizado por umas de nossas parceiras, nós estampamos
sua logo e a divulgamos no evento, que é um evento fechado apenas
com os diretores, gerentes e alguns voluntários, mas o fazemos de
maneira espontânea e como forma de agradecimento e não porque há
uma obrigação fixada em contrato (Entrevista 1, 2019).

Nossa solicitação para ter acesso a uma cópia de um modelo desse contrato,
contudo, foi negada sob a justificativa de sigilo, não sendo possível verificar a veracidade
da informação prestada e nem esclarecer os termos em que foram firmados os contratos
entre a ONG Teto e as empresas parceiras.
Já sobre o motivo de algumas empresas sumirem do quadro de apoiadores da
organização e depois voltarem a apoiar em anos subsequentes, numa espécie doação
pendular, a gerente da ONG Teto afirmou que acredita que algumas empresas preferem
diversificar o tipo de ação de RSE, que podem depender do momento e da situação.
Segundo ela, depois dos crimes ambientais da Vale em Minas Gerais, por exemplo,
“muitas empresas deram prioridade às ações na área de proteção ou preservação do meio
ambiente” (Entrevista 1, 2019).
Também chama a atenção a tendência de crescimento das contribuições
individuais de pessoas físicas nos relatórios de atividades. A receita, que era quase
insignificante no ano de 2011, apresenta um aumento a partir de 2013, sendo, segundo o
relatório de atividades de 2018 (TETO, 2018), a fonte primeira de recursos financeiros da
ONG Teto no Brasil, com 55% do total arrecadado. “Era um potencial [de arrecadação]
subaproveitado pela gente” (Entrevista 1, 2019). Nossa entrevistada acredita que esse
aumento das contribuições individuais também guarda relação com a abertura de novos
escritórios da ONG Teto no Brasil.
Aqui [em São Paulo] é mais fácil conseguir o apoio das empresas,
acredito até por ser o lugar onde se encontra a maioria das sedes [das

110

empresas]. Muitas empresas quando eram procuradas em outros estados
pediam para que entrássemos em contato com a sede em São Paulo. Lá
no Rio [de Janeiro], por exemplo, a gente encontrou muita dificuldade
[para estabelecer parcerias com as empresas]. E a saída nesses casos foi
intensificar as campanhas de doação individual. (Entrevista 3, 2019).

Perguntamos então se as ações de RSE não acabam por interessar às empresas
apenas como uma forma de se diferenciar na competição de mercado ou como forma de
ampliar sua taxa de lucro com a dedução de impostos de renda ou isenção fiscal, mas a
entrevistada disse que não saberia responder e que essa situação varia conforme a
empresa. Ainda segundo a gerente de parceria e relacionamento, a ONG Teto procura se
afastar quando percebe que o apoio de determinada empresa se dá apenas por interesse
de explorar um marketing positivo (Entrevista 1, 2019).
Mas o que a gerente de parceria e relacionamento parece não perceber é que
mesmo as empresas que não explicitam sua intenção marqueteira em relação às causas
sociais ou ambientais não podem esconder seus interesses de mercado, ainda que de
maneira indireta, seja utilizando a causa como forma de promoção de sua imagem, seja
para se diferenciar no rol da competitividade de mercado ou ainda como forma de ampliar
sua taxa de lucro por meio da dedução de imposto de renda ou renúncias fiscais, o que
evidencia que as práticas de RSE atuam dentro de uma lógica de mercado – como não
poderia deixar de ser –, e em projetos assistenciais focalizados. Segundo Alvarez (2001,
p. 16), esse é “o problema da lógica dos projetos versus a lógica dos processos”, o que
quer dizer que essas empresas, em conjunto com as entidades do terceiro setor, ficam
executando projetos que têm começo, meio e fim relegando-se dos processos que não têm
começo, meio e fim tão definidos, como conscientização, politização, esclarecimento e
debates na sociedade civil.
Na sequência, passamos a discutir os resultados obtidos junto as empresas
“parceiras estratégicas” da ONG Teto que entrevistamos, que evidenciam a gestão das
tensões espaciais e apontam para a individualização da questão política e para o
entendimento da cidade enquanto negócio.

Siqueira Castro
O Siqueira Castro é o segundo maior escritório de advocacia brasileiro em número
de advogados associados e não associados (1.022) e o primeiro em número de causas (625
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mil) segundo a Análise Advocacia 500 de 201831, revista especializada em advocacia que
faz um ranqueamento anual dos escritórios mais prestigiados no Brasil.
A origem do Siqueira Castro remonta ao ano de 1948, num cenário internacional
recém saído da Segunda Guerra Mundial e em que eram poucos os escritórios de
advocacia voltados para o mundo dos negócios no Brasil. Mas foi apenas na década de
1970 que os fundadores Braz Sérgio Oliver de Camargo, Luiz Lebre Pereira das Neves,
Antônio Vicente da Silva Salgado e Joaquim Corrêa Lino se associaram à Carlos Roberto
Siqueira Castro dando início, segundo seu website, a atual história de prestígio e sucesso
do projeto de um escritório voltado ao mundo dos negócios.
Segundo as informações de seu website:
Os anos 1990 marcaram o desenvolvimento da economia brasileira,
com processos de privatizações, a estabilização da moeda nacional e o
controle inflacionário. O ambiente de negócios se tornou cada vez mais
sofisticado, com o investimento por parte de empresas dos mais
diversos continentes, bem como a internacionalização de grandes
grupos brasileiros, que expandiram seus negócios para outros países. A
Siqueira Castro foi protagonista dessas importantes mudanças. Criou
novas áreas de negócios e abriu escritórios em todo o território nacional
(SIQUEIRA CASTRO, s/d, s/p)32.

O Siqueira Castro mantém ainda uma página dentro de seu website que especifica
todas as áreas de atuação do escritório. Uma delas é a área de terceiro setor. Segundo a
página do website, o escritório considera que “os projetos desenvolvidos pelo Terceiro
Setor, que constitui um importantíssimo vetor de apoio ao Poder Público na
implementação de atividades de interesse público”, mas que esses projetos ainda
“precisam se adequar ao marco legal especificamente estabelecido para este segmento” e
que a experiência e expertise do Siqueira Castro “abraça de maneira completa e
abrangente a estruturação e a blindagem jurídica de projetos envolvendo o terceiro setor”
(SIQUEIRA CASTRO, s/d, s/p)33.
Outra página do mesmo website, traz como título “pro bono e responsabilidade
social” em que o escritório afirma que apoia ações e programas de assistência social para
melhorar a qualidade de vida de pessoas carentes e portadoras de deficiência, com a
prestação de serviços jurídicos gratuitos em caráter permanente (advocacia pro bono),
realizados a partir de convênios com instituições assistenciais e filantrópicas em diversos

31 Disponível em: < https://analise.com/publicacoes/analise-advocacia-500>. Acesso: 18 de abril de 2020.
32 Disponível em: <https://www.siqueiracastro.com.br/institucional/trajetoria/>. Acesso: 18 de abril de
2020.
33 Disponível em: <https://www.siqueiracastro.com.br/areas-atuacao/>. Acesso: 18 de abril de 2020.
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estados do Brasil. Na página são citadas nominalmente todas as 66 organizações que são
apoiadas atualmente pelo Siqueira Castro, entre elas a ONG Teto, ressaltando que em
reconhecimento de seu trabalho social, a revista britânica Latin Laweyr lhe concedeu o
título de “Melhor Escritório de Advocacia Pro Bono na América Latina” em 2007, bem
como o prêmio de “Pro Bono Leading Light” em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
(SIQUEIRA CASTRO, s/d, s/p)34.
Segundo o sócio e membro do comitê executivo do Siqueira Castro que nos
concedeu uma entrevista em fevereiro de 2019 (Entrevista 2, 2019), o Siqueira Castro
possui um comitê pro bono implementado desde o final dos anos 1990 que serve para
aprimorar os esforços nas atividades de RSE, por meio do Instituto Maria Clara (uma
fundação que custeia as iniciativas de RSE em todo o território nacional com fundos
próprios), e envolve o voluntariado corporativo e apoio de recursos financeiros, além da
participação em campanhas de doação.
Nosso entrevistado também afirmou que essas ações sempre existiram de maneira
esparsas entre os sócios, em caráter individual, com trabalhos voluntários e prestando
serviços jurídicos gratuitos, e que nos últimos 15 anos, aproximadamente, que essas ações
foram institucionalizadas ganhando um caráter mais profissional.
O sócio do Siqueira Castro frisou que a principal contribuição do escritório em
matéria de RSE é mesmo a advocacia pro bono, mas que o escritório também presta apoio
financeiro e com voluntariado corporativo. Segundo ele, qualquer funcionário do Siqueira
Castro pode encaminhar uma mensagem ao comitê sugerindo o apoio à uma instituição.
O comitê então elege um de seus membros para relatar a instituição sugerida.
Com o comitê aprovando e achando que o objeto social da instituição
tem a ver com as nossas premissas, nossos objetivos sociais, a gente
marca uma reunião com esse grupo ou ONG e apresenta o nosso projeto
de responsabilidade social, [para saber] se eles tem interesse e começar
a identificar as sinergias para a assinatura do protocolo de colaboração
do apoio e parte para o pro bono ou eventualmente para um suporte
[financeiro ou de voluntariado] (Entrevista 2, 2019).

Segundo nosso entrevistado não há nenhuma exigência ou obrigação de exposição
da logomarca ou divulgação do escritório, “a gente só exige mesmo que haja a assinatura
de um contrato até para a gente poder se resguardar com a prestação de serviço jurídico
gratuito” (Entrevista 2, 2019).

34 Disponível em: <https://www.siqueiracastro.com.br/institucional/por-bono-e-responsabilidadesocial/>. Acesso: 18 de abril de 2020.
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Perguntamos então se as ações de RSE não acabam por interessar as empresas
como uma forma de se diferenciar na competição de mercado ou como forma de ampliar
sua taxa de lucro com dedução de impostos e isenções fiscais, o sócio da Siqueira Castro
afirmou que sem dúvida existem empresas que se preocupam com esse retorno financeiro
imediato e adotam essa postura de preocupação social ou ambiental apenas como fachada.
Mas eu acredito que isso [retorno financeiro] interessa mais às empresas
médias e pequenas, porque talvez faça muita diferença na sua receita,
mas para as grandes empresas interessa mais hoje no mercado, inclusive
no financeiro, o selo de empresa do bem. Acredito que isso tenha mais
importância até porque transparece um valor ético, do que a dedução de
um valor num imposto de renda ou algo assim (Entrevista 2, 2019).

O sócio da Siqueira Castro afirmou, embora sem precisão, que o escritório “muito
possivelmente” não se utiliza das ações de RSE como forma de dedução de impostos e
também que “não é incomum a gente [Siqueira Castro] participar de cotações de clientes
que exigem que a gente demonstre algum tipo de engajamento ou pelo menos perguntam
[se há engajamento social da empresa], então a gente sabe que esses itens também estão
sendo avaliados” (Entrevista 2, 2019).
Chamou nossa atenção a importância dada pelo escritório ao voluntariado
corporativo nas atividades de RSE. O sócio e membro do comitê executivo do Siqueira
Castro disse que o engajamento dos funcionários é um ponto avaliado dentro da
progressão profissional e do plano de carreira. Um dos requisitos de promoção no
escritório é o engajamento do profissional nos programas de RSE. O funcionário que “não
tiver participação nos programas de responsabilidade social não vai deixar de ser
promovido [apenas por isso], mas também [a não participação] é algo que pesa de forma
desfavorável em relação a ele” (Entrevista 2, 2019).
Já sobre a ONG Teto, nosso entrevistado disse que o Siqueira Castro não faz
recomendações sobre o modelo de trabalho desenvolvido pela organização, apenas
observações jurídicas ou em situações muito específicas que envolvem a questão legal.
Afirmou também que a empresa presta apoio à ONG Teto desde 2011 e que o
conhecimento sobre a organização e seu trabalho veio por meio de uma das advogadas
associadas ao escritório. Segundo nosso entrevistado, o suporte dado a ONG Teto se
resume, basicamente, ao apoio na área jurídica e com voluntariado corporativo. Disse
ainda que “possivelmente” houve, em algum momento, contribuição de recursos
financeiros, mas que essa não era a principal forma de atuação junto a ONG Teto ou
demais organizações apoiadas pelo escritório.
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Questionado sobre qual avaliação faz das atividades exercidas pelas entidades e
organizações do terceiro setor e, em particular, das atividades da ONG Teto, o sócio do
Siqueira Castro afirmou que acredita que o trabalho das entidades do terceiro setor
preenche uma lacuna de assistencialismo e de fomento às atividades eficientes e
inteligentes que podem gerar um benefício enorme para a sociedade como um todo
(Entrevista 2, 2019).
E sobre o trabalho desenvolvido pela ONG Teto:
É uma das empresas mais bem estruturadas e escolheu o objeto social
do qual o Brasil tem muita carência na minha visão, e aí é um objeto
social do qual atrai muita mobilização. Hoje quando você fala de
moradia, não existe tema, com exceção talvez da saúde, mais
importante que esse [...] A Teto não vai resolver o problema, mas ela
pode dar um bom exemplo, de engajamento, de mobilização, mostrando
que é possível fazer a diferença. Eu vejo a Teto muito mais como um
grão de areia dentro do deserto, por mais que ela tem apresentado um
resultado impressionante, mas é um grão de areia no deserto (Entrevista
2, 2019 – grifo nosso).

Embora o sócio do Siqueira Castro tenha negado o interesse de retorno financeiro
das ações de RSE, ele admite que o engajamento social das empresas é um fator de
competitividade ao afirmar que as ações de RSE e sustentabilidade são valorizadas e que
estão sendo avaliados pelos clientes.
A importância dada ao voluntariado corporativo – e que vai se repetir em outras
entrevistas –, parece se configurar como uma forma de maximizar as ações de RSE
enquanto diminui os custos, já que a empresa utiliza da mão de obra já empregada para
suas ações de engajamento, transformando o próprio trabalhador como um ativo
financeiro do “negócio social” sob a justificativa da solidariedade e da progressão de
carreira, o que nos lembra a colocação de Antunes (2018), sobre “o privilégio da
servidão”.
Também ficou evidente como as práticas de RSE junto à organicidade dos
trabalhos realizados pelas entidades do terceiro setor se inserem numa lógica de
“empresa” – como o entrevistado se refere à ONG Teto – de perseguir metas e apresentar
resultados aos financiadores, passando a atuar exclusivamente em projetos assistenciais
focalizados.
A próxima entrevista nos explicita a lógica mercantil do engajamento social das
empresas e nos permitem entender de como as práticas de RSE se valem enquanto gestão
das tensões espaciais, a fim de garantir as empresas uma legitimação local tendo em vista
a degradação ambiental e social que produzem.
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Gerdau
A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais
fornecedoras de aços longos no continente americano. Foi fundada por Johann Heinrich
Kaspar Gerdau, filho de Johannes Gerdau e Anna Focken, camponeses residentes
em Neuenfelde, no Reino de Hanôver. Em 1869, Johann Gerdau migrou para a região sul
do Brasil, ainda Império. Em 1901, mudou-se para Porto Alegre (RS) onde comprou a
fábrica de pregos Pontas de Paris, marco da origem do grupo Gerdau (VIERA, 2007 apud
SANTOS, 2012). Desde 2018, a presidência do conselho administrativo do Grupo Gerdau
é exercida por Gustavo Werneck e os integrantes da família Gerdau Johannpeter passaram
a se dedicar exclusivamente aos conselhos administrativos e às atividades filantrópicas
da empresa (GERDAU, s/d, s/p)35.
Numa página do website do Grupo Gerdau denominada “Código de Ética Gerdau”
encontramos a afirmação que “o Código de Ética Gerdau reúne os princípios éticos que
utilizamos na condução dos nossos negócios e que aplicamos na relação com nossos
diversos públicos: fornecedores, clientes, concorrentes, acionistas, governo, comunidade
e meio ambiente” (GERDAU, s/d, s/p) 36.
Existem outras duas páginas a respeito da sustentabilidade e da RSE no website
da Gerdau. A primeira denominada “responsabilidade ambiental” em que a empresa
valoriza o conceito de sustentabilidade e de economia circular.
Entendemos que a economia circular é o que guiará o futuro das
empresas. A indústria do aço é um dos setores que tem contribuído para
a transição de uma economia linear para circular em razão da
reciclabilidade infinita do aço e sua durabilidade, possibilitando que ele
seja reciclado, reusado e remanufaturado. No modelo de economia
circular, os produtos, ou parte deles, são reutilizados, reparados e
reciclados. Esse tipo de economia busca reconstruir o capital, seja
financeiro, industrial, humano, social ou natural. Portanto, possibilita
maior eficiência na gestão dos recursos naturais e melhora o bem-estar
de toda a sociedade. Esse modelo substitui o linear, no qual os produtos
são fabricados a partir de matérias-primas e depois descartados no final
de suas vidas úteis (GERDAU, s/d, s/p)37.

A página também valoriza a reciclagem e afirma que a Gerdau é “a maior
recicladora de sucata ferrosa da América Latina” e que “transforma mais de 12 milhões

35 Disponível em: <https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/perfil-gerdau>. Acesso em: 7 de maio de 2020.
36 Disponível em: <https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/canal-da-etica>. Acesso em: 18 de abril de
2020.
37 Disponível em: <https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/responsabilidade-ambiental>. Acesso em: 21
de abril de 2020.
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de toneladas de sucata em novos produtos em aço”. Em 2018, segundo a página do
website, 73% do aço produzido pela empresa foi feito utilizando a sucata como principal
matéria-prima.
Essa é uma das principais contribuições da Gerdau para o meio
ambiente, à medida que retira materiais obsoletos das cidades e, ao
mesmo tempo, reduz o consumo de energia e de emissões de CO2 na
produção do aço, gerando emprego e renda para uma ampla rede de
fornecedores (GERDAU, s/d, s/p).

A página ainda destaca, em fonte maior e em cor chamativa, informações
quantitativas como “R$ 254 milhões de reais em investimentos para proteção do meio
ambiente em 2018”, “14 mil hectares de matas conservadas” e “33 mil horas de
treinamento de educação ambiental para nossos colaboradores”. Documentos sobre
premiações e certificações na área ambiental são disponibilizados para download
mediante um cadastro online.
A segunda página denominada “responsabilidade social” afirma que o Instituto
Gerdau é o responsável pelas políticas e diretrizes de responsabilidade social, assim como
pelo desenvolvimento de iniciativas ligadas ao tema em todas as áreas de atuação.
Segundo a página, “a estratégia de atuação social da Gerdau está baseada em empoderar
pessoas que constroem o futuro por meio do empreendedorismo” (GERDAU, sem ano,
sem paginação)38.
A página cita nominalmente a ONG Teto afirmando que:
A Gerdau juntou forças com o TETO, apoiando a construção de casas
emergenciais em comunidades carentes. Em cinco anos de parceria, a
Gerdau já doou mais de 18 toneladas de pregos para a construção de
duas mil casas, beneficiando famílias em 87 comunidades do país.
Além da doação do material, colaboradores voluntários trabalham na
construção das casas em alguns projetos (GERDAU, s/d, s/p).

Tal como na página de “responsabilidade ambiental”, a página de
“responsabilidade social” destaca, em fonte maior e em cor chamativa, informações
quantitativas como “R$ 19 milhões de reais em investimentos sociais em 2017”, “mais
de 6 mil voluntários em projetos sociais” e “cerca de 400 projetos apoiados anualmente
no mundo”. Documentos sobre premiações e certificações de projetos sociais também
são disponibilizados para download mediante um cadastro online (op. cit.). Analisamos

38 Disponível em: <https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/responsabilidade-social> Acesso em: 21 de
abril de 2020.
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um documento denominado “Perfil da Responsabilidade Social da Gerdau” que apresenta
descrições das ações de RSE da Gerdau:
A Gerdau acredita que o seu crescimento está diretamente relacionado
com o desenvolvimento de seus clientes, fornecedores, colaboradores,
comunidades e acionistas. A partir de um relacionamento íntegro,
transparente e construtivo com esses públicos, a Empresa busca gerar
ganhos mútuos e novas oportunidades de desenvolvimento que
propiciem a sustentabilidade dos negócios. (GERDAU, 2013, p. 1)39

O documento também traz a informação de que a Gerdau, com base na “conduta
ética, íntegra e de respeito às pessoas e ao meio ambiente guia as ações [de RSE] da
empresa”. Também estão dispostas no documento as informações de como as ações de
RSE foram sendo redefinidas nas últimas décadas na empresa:
Assim como o conceito de responsabilidade social evoluiu ao longo dos
anos, a Gerdau também transformou suas iniciativas nessa área durante
sua trajetória centenária. As iniciativas da responsabilidade social da
Gerdau surgiram nos seus primeiros anos de existência, quando os
membros da família Gerdau Johannpeter apoiavam atividades
comunitárias. Com o crescimento dos negócios, especialmente a partir
do final da década de 1930, a Gerdau também participou e liderou
movimentos que tiveram importante contribuição para o
desenvolvimento do Brasil. Essa contínua evolução levou à criação, na
década de 1960, da Fundação Gerdau e, em 2005, de um organismo
específico para integrar as iniciativas de responsabilidade social da
família Gerdau Johannpeter e das empresas Gerdau, o Instituto Gerdau
[...] Pela visão dos seus líderes e pelo comprometimento dos seus
colaboradores, a responsabilidade social permeia a trajetória da Gerdau
(GERDAU, 2013, p. 6-7).

No entanto, as informações disponíveis no website e no documento que
analisamos sobre as práticas de RSE da Gerdau contrastam com o pragmatismo
demonstrado pela responsável do setor de responsabilidade social e sustentabilidade –
alocado como um subsetor de marketing – da empresa que nos concedeu uma entrevista
em fevereiro de 2019 (Entrevista 3, 2019). Segundo a responsável da área, o ramo de RSE
e sustentabilidade vem sendo redefinido nos últimos anos na Gerdau. Sua contratação,
realizada apenas há três meses quando da realização da entrevista, junto de outros
profissionais foi parte, segundo ela, de uma redefinição desse setor. Segundo a
entrevistada, as práticas de RSE e sustentabilidade ficam a cargo do comitê executivo do
Instituto Gerdau que foi refundado em 2005 justamente para deslocar as práticas sociais
e ambientais da gestão dos negócios propriamente dito para outra instância.

39 Disponível em: <https://www.gerdau.com.br/Util/PDF/perfil_responsabilidade_social_gerdau.pdf>
Acesso em: 21 de abril de 2020.
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Nossa entrevistada afirmou também que essas ações de RSE e sustentabilidade
sempre existiram de maneira pontual na empresa desde o início do século passado e que
“até à refundação do Instituto Gerdau, em 2005, [as ações] estavam bastante concentradas
na figura do doutor Jorge [Gerdau]” (Entrevista 3, 2019). Segundo ela, o intuito da
refundação do instituto e da recente redefinição do setor foi para dar maior
profissionalização às ações de RSE e sustentabilidade na empresa.
A responsável da área frisou que a principal contribuição da Gerdau nos projetos
sociais se dá por meio da doação de materiais (tábuas e pregos) e com a participação de
voluntariado corporativo que é um fator decisivo para um projeto ser apoiado pela
empresa, “se o projeto [que pleiteia apoio da Gerdau] não puder usar o voluntariado
[corporativo] dificilmente ganhará nosso apoio”, pois é “uma forma de estabelecer uma
relação mais próxima entre a empresa e o projeto e também conscientizar os nossos
colaboradores sobre a importância [das ações de RSE e sustentabilidade]” (Entrevista 3,
2019).
Segundo a entrevistada, atualmente a participação ou engajamento nos projetos
sociais apoiados pela Gerdau ainda não influenciam na progressão profissional ou no
plano de carreira de seus funcionários, mas que “muito certamente” esse será um ponto a
ser incorporado nessa redefinição que comentou conosco. Ela afirmou ainda que qualquer
pessoa, funcionário ou não, pode enviar pelo website da Gerdau uma proposta de projeto
da área social ou ambiental para a avaliação pelo comitê do Instituo Gerdau, mas que
[...] somente projetos em áreas que a Gerdau atua e em regiões em que
a Gerdau atua é que podem receber o apoio [financeiro, de voluntariado
ou de materiais]. Então, se um hospital de crianças com câncer, por
exemplo, solicitar nossa contribuição, nosso apoio, por mais que o
projeto seja muito bacana, muito bonito, ou se for em uma região em
que não estamos [atuando], desculpa. Não vai ser possível essa parceria.
Por mais que eu, pessoalmente, assim como outras pessoas aqui da área
[de RSE] quiséssemos participar, essa é uma diretriz das ações
desenvolvidas pela Gerdau (Entrevista 3, 2019).

Quando questionamos quais seriam, então, as áreas em que a Gerdau presta apoio
obtivemos a resposta de que
[...] desde o final do ano passado [2018] é que estamos nessa diretriz
que eu te falei e que tem a ver com essa redefinição do setor [de RSE e
sustentabilidade]. Atualmente, existem três eixos que a Gerdau presta
apoio: projetos de habitação ou construção civil, que entendemos que é
a nossa área de atuação porque tem relação com a área de siderurgia e
que é o caso da Teto; projetos que envolvam a questão ambiental como
reciclagem ou preservação e projetos na área da educação desde que
sejam em relação a educação ambiental ou empreendedorismo, que é
uma área [o empreendedorismo] que a Gerdau acredita que exista uma
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carência no Brasil e que é mal trabalhada nas escolas, principalmente
nas escolas públicas (Entrevista 3, 2019).

Perguntamos então se as ações de RSE não acabam por interessar as empresas
apenas como uma forma de se diferenciar na competição de mercado ou como forma de
ampliar sua taxa de lucro com dedução de impostos de renda ou de incentivos fiscais
obtivemos a resposta de que “sim, a Gerdau se utiliza desses dispositivos todos [dedução
de imposto de renda e renúncia fiscal]” mas que não enxerga oportunismo por parte das
empresas já que
Os projetos também ajudam muitas pessoas, e é uma forma de trabalhar
as duas questões [os negócios e as ações de RSE e sustentabilidade]
juntas, dentro da perspectiva do negócio social. Acredito, inclusive que
essa seja uma tendência no mercado” (Entrevista 3, 2019 – grifo nosso).

Já sobre a ONG Teto, nossa entrevistada disse que a Gerdau não faz
recomendações sobre o modelo de trabalho desenvolvido pela ONG Teto e que a empresa
presta apoio à organização desde 2013. A responsável da área de RSE da Gerdau disse
não saber como a empresa tomou conhecimento do trabalho desenvolvido pela ONG
Teto. Ela também nos contou que o suporte à ONG Teto se dá principalmente por meio
da doação de materiais (tábuas e pregos) da atuação do voluntariado corporativo e que já
houve sim contribuições financeiras, mas que não saberia precisar quando ocorreu e nem
de que ordem foi essa contribuição e que não há contrapartidas como exposição da
logomarca na ONG Teto mas que isso varia de organização para organização.
Questionada sobre qual avaliação faz das atividades exercidas pelas entidades e
organizações do terceiro setor e, em particular, das atividades da ONG Teto, afirmou que
ainda tem poucas informações sobre o trabalho em virtude do pouco tempo em que ocupa
o cargo, mas que sabe, por terceiros, que a ONG Teto desenvolve um trabalho eficiente.
Já sobre as entidades e organizações do terceiro setor:
Essas entidades e organizações de terceiro setor cumprem um papel
importante de chegar onde o Estado não chega, pois elas têm mais
capilaridade e chegam naqueles cantos que muitas vezes o poder
público nem sequer sabe que existem nas cidades. Por isso considero
fundamental o trabalho realizado por elas e acho que isso demonstra
como a iniciativa privada também vem incorporando esse espírito do
negócio social ajudando as pessoas mais vulneráveis (Entrevista 3,
2019).

Percebemos que as informações prestadas pela funcionária da Gerdau ajudam a
deslocar a intencionalidade de um “código de ética” e de um “perfil de responsabilidade
social” para um cálculo mercadológico, que se caracteriza mais como um investimento

120

em marketing e em lucro ampliado por deduções e incentivos fiscais do que como projeto
eticamente ou ambientalmente comprometido. A diretriz de apoiar apenas os projetos em
ramos de atividade e regiões em que a Gerdau atua, escancara que a atuação desses
projetos é uma forma de se legitimar socialmente nos locais em que sua atividade
econômica produz a degradação ambiental e social, exemplificando a prática da gestão
das tensões espaciais dentro daquilo que Safatle (2008) chama de “capitalismo cínico”.
A próxima entrevista nos coloca outra maneira de como o capitalismo cínico se
faz presente na lógica de atuação das empresas enquanto ações de RSE enquanto agem
na individualização das questões sociais.

Disoft Solutions
A Disoft Solutions é uma empresa de Tecnologia da Informação (TI) com mais
de 30 anos de mercado e que inicialmente foi fundada para o atendimento de TI em bancos
públicos e privados, tornando líder de mercado principalmente em um segmento chamado
leasing e a partir de 2003 a empresa passou a focar seus serviços em médias e pequenas
empresas brasileiras. O sócio proprietário da empresa é Cláudio Emanuel de Menezes,
também membro do conselho diretor e fiscal da ONG Teto.
Segundo informações encontradas no website da Disoft, que reserva uma página
com o título “cidadania” exclusivamente voltada às organizações e ações apoiada pela
empresa:
Somos uma empresa diferente. Compartilhamos o ideal de uma
sociedade mais justa e digna, aliado ao desenvolvimento de um negócio
sustentável e gerador de riquezas, para todos. O compromisso com a
preservação do meio ambiente e a preocupação com nosso planeta
foram sempre fatores essenciais nas decisões da empresa. Valores e
princípios éticos fazem parte da cultura da empresa desde sua criação e
são presentes em cada colaborador (DISOFT SOLUTIONS, s/d, s/p)40.

Uma publicação da revista “IstoÉ Dinheiro” de abril de 2015, afirma que cada vez
mais as empresas brasileiras inspiram-se no “capitalismo consciente” – definido como
um movimento que busca conciliar lucros com avanços sociais e ambientais pela revista
–, traz histórias de empresários pioneiros e entusiastas desse “movimento”. Uma figura
de destaque na matéria da revista é justamente Cláudio Emanuel de Menezes, apontado
pela revista como um “adepto fervoroso da empresa horizontal”. Segundo a publicação,
o empresário:

40 Disponível em: <https://www.disoft.com.br/cidadania>. Acesso em: 8 de novembro de 2019.

121

Aboliu a estrutura de cargos, reduziu a hierarquia e adotou um modelo
de equipes em que líderes e liderados compartilham decisões e
informações com total transparência. As mudanças não foram
indolores: houve greve de analistas e o seu principal cliente, que
respondia por 30% do faturamento, simplesmente lhe disse que aquilo
tudo era ingênuo demais e foi embora. Mas Menezes não se arrepende.
Com 90 clientes e 60 funcionários, a Disoft faturou R$ 13 milhões, no
ano passado, e se recuperou do tombo. “Temos de desmontar as
estruturas que endurecem as pessoas”, afirma Menezes (ISTOÉ
DINHEIRO, 2015, s/p)41.

Segundo a sócia-diretora de serviços compartilhados, que nos concedeu uma
entrevista em março de 2019, a Disoft sempre teve “esta veia de contribuição para a
comunidade, entorno, sociedade e futuro” (Entrevista 4, 2019). Segundo ela:
Somos [Disoft] associados ao Instituto Ethos de Responsabilidade
Social desde 1998, signatários do Pacto Global da ONU desde 2005,
apoiadores do Movimento Nossa São Paulo desde 2007 e parceiros da
ONG Teto desde 2009. A nossa empresa tem norteado sua atuação cada
vez mais vinculada aos princípios da Responsabilidade Social
Corporativa, por meio de sua gestão, através de projetos, campanhas e
iniciativas internas, as quais contribuímos para fazer a diferença na
comunidade e na sociedade em que estamos inseridos a partir da nossa
equipe (Entrevista 4, 2019).

A entrevistada afirmou que a Disoft apoia ações de entidades do terceiro setor
com contribuições financeiras, voluntariado corporativo e com mentoria corporativa pro
bono (ocupando cargos na estrutura administrativa) em algumas entidades. Ela acredita
que a participação do voluntariado corporativo é essencial pois essas ações de
engajamento devem envolver
[...] cada um de nossos colaboradores, [para] gerar mudanças internas,
ampliando os olhares, integrando as equipes de diferentes áreas,
desenvolvendo novos relacionamentos, fazendo com que os
colaboradores tenham uma percepção diferente da visão profissional”
(Entrevista 4, 2019).

Para ela a atuação dos funcionários nas ações de RSE da empresa é um fator que
“sem dúvida” conta para a evolução de carreira, mas frisa que essa participação tem que
partir dos próprios funcionários, de maneira voluntária, “o que oferecemos nesse sentido
é apenas um incentivo” (Entrevista 4, 2019).
Nossa entrevistada também disse que o foco das ações de RSE da Disoft se dá em
projetos que atendam crianças e adolescentes, assim como refugiados, moradores de rua

41 Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20150505/meu-negocio-mudarmundo/256072.shtml>. Acesso em: 22 de abril de 2020.
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e carroceiros e que os projetos sociais são avaliados nos “comitês de cidadania” da
empresa, que fica responsável por avaliar esses projetos e discutir a melhor forma de
apoiá-los, e que esses projetos não precisam, necessariamente, ter qualquer relação com
a área de TI ou áreas afins de atuação da Disoft.
Ela afirma que não há nenhuma exigência ou obrigação de exposição da
logomarca ou divulgação da Disoft nas ações de RSE em que presta seu apoio, e que a
única condição imposta é a prestação de conta por parte da entidade, sobretudo quando a
forma de apoio se dá apenas com recursos financeiros.
Perguntamos então se as ações de RSE não acabam por interessar as empresas
apenas como uma forma de se diferenciar na competição de mercado ou como forma de
ampliar sua taxa de lucro com dedução de impostos de renda ou renúncias fiscais e a
resposta que obtivemos foi a de que “não utilizamos” (Entrevista 4, 2019), e segundo ela:
[...] muitas empresas encaram [as atividades de RSE] como ações de
marketing, sem o envolvimento de todos, o que não é nossa intenção.
Nosso olhar de responsabilidade social é sempre de um olhar
contributivo. Cada ação que realizamos leva em conta a diferença que
fazemos na vida da comunidade e das pessoas com quem trabalhamos
e não simplesmente para agregar ações de marketing da empresa
(Entrevista 4, 2019).

Já sobre a ONG Teto, nossa entrevistada disse que a Disoft já fez e ainda faz
recomendações sobre o modelo de trabalho desenvolvido, mas, segundo ela, as
recomendações nem sempre são acatadas pelo conselho diretor da ONG Teto, sendo
recomendações mais no campo pessoal e baseadas nas experiências acumuladas na gestão
empresarial:
A partir de 2012, nosso presidente se dedicou a atuar também com a
capacitação e treinamento das lideranças da equipe da Teto com intuito
de apoiar e propor uma mudança de olhar na maneira de gerir a
organização. Em 2014 foi presidente da [ONG] Teto por 3 anos e desde
2018 atua como conselheiro nesta ONG [Teto]. Eu também tive atuação
como membro do conselho fiscal por 5 anos. (Entrevista 4, 2019).

Ela nos contou também que conheceu o trabalho da ONG Teto no final de 2008
por meio de seus filhos que na época eram alunos de graduação e tiveram contato com a
organização por meio da universidade. Ela, o esposo e os filhos se inscreveram como
voluntários nas construções e, em 2009, quando a ONG Teto lançou a primeira
“construção das famílias” (um piloto das futuras construções corporativas), ela trouxe o
projeto para a Disoft como uma primeira experiência de construção corporativa com os
funcionários da empresa. Atualmente, ainda de acordo com ela, a Disoft apoia a
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organização com recursos financeiros, voluntariado corporativo, prestação de serviços na
área de tecnologia de informação e com a mentoria pro bono (Entrevista 4, 2019).
Questionada sobre qual avaliação faz das atividades exercidas pelas entidades e
organizações do terceiro setor e, em particular, das atividades da ONG Teto, disse que as
iniciativas são muito importantes na medida que cumprem uma função que o Estado
muitas vezes negligencia e sobre a ONG Teto nossa entrevistada teceu elogios afirmando
que o trabalho da organização ajuda concretamente muitas famílias e conscientiza muitas
pessoas que trabalham nos eventos de construção, principalmente os mais jovens, que
muitas vezes não conheciam a realidade da desigualdade social.
As afirmações prestadas pela nossa entrevistada muito nos lembraram aquilo que
Sloterdijk (2012) chama de “falsa consciência esclarecida” que poderíamos compreender
como uma definição do capitalismo cínico já que ela se estabelece enquanto:
[...] consciência infeliz modernizada, da qual o Esclarecimento se ocupa
ao mesmo tempo com êxito e em vão. Ele aprendeu sua lição sobre o
Esclarecimento, mas não a consumou, nem a pôde consumar. Ao
mesmo tempo bem instituída e miserável, essa consciência não se sente
mais aturdida por nenhuma crítica ideológica (SLOTERDIJK, 2012, p.
33).

Ou seja, a atuação de RSE dessas empresas antes de resolver os problemas reais
daqueles a quem “ajudam”, buscam a aplacar os próprios sentimentos de culpa e exaltar
sua bondade e consciência social e não raro utilizando-se dela – como vimos –, como
forma de fortalecer sua imagem corporativa, se diferenciar na competição de mercado ou
mesmo ampliar seus lucros com deduções no imposto de renda ou renuncias fiscais.
Em relação às empresas aqui analisadas foi possível delinear alguns traços
comuns à sua atuação social a partir dos dados secundários. As três empresas que
constam como “parceiras estratégicas” da ONG Teto e que foram objeto de análise
desse estudo, mantêm uma página ou um website dedicado às suas ações de
responsabilidade social, exaltando os “valores” e as “missões” das empresas
comprometidas eticamente com um “mundo melhor”. É comum nessas páginas a
existência de discursos genéricos e difusos, utilizando termos de marquetagem
como “empresa do bem”, “eticamente ou socialmente comprometida” ou ainda,
quando da questão do meio ambiente, “ecologicamente correta” ou “sustentável”.
Outra característica comum é que todas elas apresentam, de maneira destacada em seus
websites e documentos, uma espécie de “balanço social”. Trata-se de uma ferramenta
utilizada para propagar as políticas empresariais, a partir da publicização das ações sociais
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das empresas. É uma espécie de prestação de contas daquilo que a empresa faz por
responsabilidade social, sugerindo a transparência e o compromisso do trabalho.
Contudo, como não há uma padronização desses balanços, o uso dessa ferramenta pelo
interesse público é inútil, servindo, apenas, de material argumentativo-persuasivo.
Já nas entrevistas com os seus representantes pelo setor de responsabilidade
social, setor esse sempre alocado junto ao setor de marketing das empresas, foi
possível compreender que as ações sociais foram estrategicamente pensadas e
articuladas aos seus modelos de negócio. Uma entrevistada chegou a afirmar,
categoricamente, que apenas ações sociais que estejam inseridas dentro do modelo
de negócios da empresa e somente nos locais onde a empresa tem relevância é que
podem vir a receber seu apoio, dentro da concepção de que a questão social
transformou-se num “negócio social” – expressão que a própria entrevistada
utilizou para se referir aos projetos que recebem o apoio da empresa, escancarando
o uso da retórica inclusiva e sustentável como forma de gerir as tensões espaciais.
Também a afirmação da gerente de parceria e relacionamento da ONG Teto
de que muitas empresas preferem diversificar as ações dependendo da situação ou
momento, sugere que os compromisso real dessas ações não se dá com o mérito da
causa, mas com o potencial a ser explorado para o fortalecimento da imagem
corporativa da empresa financiadora visando atrair o “público consumidor” e
ampliar os lucros.
Outra questão que parece muito presente é a individualização da questão
social como consequência da retração estatal. As afirmações de que essas entidades
do terceiro setor cumprem o papel de chegar onde o Estado não chega ou de ser
mais eficiente com o desenvolvimento de projetos focalizados de atendimento às
urgências da pobreza confirma o que tínhamos apresentado no segundo capítulo de
que o surgimento e crescimento dessas atividades de RSE juntamente com as
atividades do terceiro setor precisam ser entendidas no contexto da retração estatal
na formulação e promoção de políticas públicas. Essa questão da individualização
também aparece nas crescentes doações individuais da ONG Teto e num certo
caráter personalista demonstrado pela entrevistada da Disoft Solutions na maneira
de como as RSE de sua empresa são executadas.
Já do lado da ONG Teto nos parece bastante evidente que ela está imersa numa
contradição: sustentar-se no discurso da denúncia e do enfretamento da pobreza extrema
promovendo soluções habitacionais, ao mesmo tempo, que persegue esses objetivos
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totalmente na lógica de soluções pelo viés do mercado, seguindo o modelo padrão da
gestão por resultados, preocupada em alcançar e superar metas e apresentar “coisas pop”
que, junto com sua extensa divulgação e marketing, qualificariam seu trabalho perante
aqueles que a subsidiam, dentro dos princípios da eficiência técnica e eficácia,
características do projeto neoliberal. Isso fica demostrado inclusive num documento
denominado “carta de projetos” da ONG Teto. Nele, a instituição faz um apelo de
marketing social relacionado à causa: “vincule sua marca à causa de superação da
pobreza, reforçando sua preocupação com a sociedade, transmitindo sua atuação na área
de responsabilidade social para seus públicos” (TETO, 2016, p. 5).
Essas práticas de responsabilidade social das empresas vêm se constituindo, nos
últimos anos, segundo Maranhão (2011), como um dos eixos de uma nova prática de
experiência social. A filantropia tradicional (ajudas pontuais) tem sido cada vez mais
substituída pelo “engajamento” empresarial, com ações norteadas por um plano de ação
e um raciocínio de minimização de gastos e maximização de retorno (MARANHÃO,
2011, p. 44).
Na atualidade, o acirramento da concorrência tem conduzido o
empresariado a estratégias que otimizem não somente seus processos
produtivos, mas toda comunidade que o circunda. Ou seja, conforme a
atual dinâmica do campo econômico, são promovidas as iniciativas que
rompam as fronteiras entre as práticas internas e externas das
organizações, criando condições do produto ser produzido e
consumido, despertando o interesse de investidores, colaboradores e
consumidores. Daí as práticas de interação com escolas, hospitais ou
OSCIPs, dinamizando as relações entre os campos social e econômico,
sob a denominação de filantropia empresarial: termo relacionado à
estratégia e ao uso estratégico da filantropia, defendido como uma
vantagem competitiva para as empresas (PINHEIRO, 2002, p.35)42.

Ou como defende Montaño (2002), algumas fundações e empresas
[...] não podem esconder seu claro interesse econômico por meio da
isenção de impostos ou da melhora de imagem de seus produtos
(aumentando a venda ou o preço) ou até na função propagandística que
estas atividades exercem. Têm, portanto, claro fim lucrativo, ainda que
indireto (MONTAÑO, 2002, p. 58).

Em outras palavras, as ONGs e entidades do terceiro setor podem estar
terceirizando as políticas públicas para a apropriação da lógica de soluções de mercado
ao avançar na prestação de serviços públicos ao mesmo tempo em que o Estado recua.

42 OSCIPs – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
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Tal processo estaria, de um lado, ocasionando a individualização dos problemas sociais,
que deixam de ser responsabilidade do Estado, “ficando à mercê da solidariedade da
sociedade civil para com aqueles que não se mostram aptos à competição no livre
mercado” (FERREIRA, 2005b, p. 52) e, de outro, tecendo um amplo e sutil “colchão
amortizador” dos efeitos dos ajustes econômicos sobre os excluídos, minando seu
potencial convulsivo e evitando que se levantem para exigir seus direitos.
Para Rizek (2011), esse conjunto de processos se constitui como uma nova forma
de gestão da pobreza43, pois se trata de um novo acoplamento entre a questão social
(condições precárias de vida e de trabalho, pobreza urbana, situações periféricas como
moradias precárias que se fazem acompanhar de acesso nem sempre fácil aos serviços
urbanos) e a proposição de políticas públicas e práticas culturais que
[...] apontam para um modo novo de configuração da questão e da
gestão da vida e da vida urbana, na perspectiva da acomodação, do
apaziguamento e da pacificação, na chave de uma elisão da
possibilidade do conflito e de formação de sujeitos capazes de ação
política, o que despolitizaria crescentemente o horizonte e a vida na
cidade (RIZEK, 2011, p. 5).

Esse modelo concentra-se em atender a parte da população pobre (os mais pobres
dentre os pobres) por meio de um conjunto de serviços que buscam, em primeiro lugar,
amenizar as urgências da pobreza concentrando-se em atender a parcelas da população
situadas abaixo da denominada linha da pobreza, enquanto os “não-pobres” ou “menos
pobres” devem procurar resolver suas necessidades diretamente no setor privado, sem
ajuda ou a participação do Estado. Como bem sintetiza Telles (2004) apud Raichelis
(2006, p. 27-28), “é como se vivêssemos inteiramente capturados pelas urgências do
momento, e não nos restasse muito mais do que a sua gestão cotidiana”.
A política converte-se em planejamento, em técnica e realiza-se numa “engenharia
social” que localiza e focaliza os pobres, contribuindo para o viver incerto e provisório.
Tanto no âmbito do Estado quanto das entidades privadas propaga-se a localização das
necessidades e da delimitação dos focos de intervenção social. Para os que são
“focalizados”, tais projetos têm, certamente, uma importância que não deve ser esquecida
ou desprezada. Mas o que fica para reflexão é a negação da questão social enquanto
questão política, sua substituição pelas técnicas objetivas, focalizadas e imediatas de
gerenciamento da desigualdade, numa quase “administração da cidadania”, bem como

43 Esse processo é também denominado, por Yazbek (2000), como “refilantropização da questão social”
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seu uso enquanto fator de competitividade e instrumento da gestão das tensões espaciais.
E nestas circunstâncias, o espaço é tido não como um fator da atividade econômica e
social, mas como condição da ação, de modo que toda ação seja ela mesma “espacial”.
Isto significa que o movimento contínuo e necessário do capital é um traçado geográfico
cheio de tensões, que favorecem ou dificultam a continuidade desse movimento,
ampliando ou restringindo as condições de acumulação do capital. Portanto, nessa
imbricação entre economia política e geografia permite compreender que os conflitos e
tensões constitutivos da realidade política, econômica e social sejam lidos e analisados a
partir das tensões espaciais que dão vida ao espaço geográfico, ou seja, o espaço de
realização da vida humana.
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5. Considerações finais
A produção do espaço (e da cidade), enquanto mercadoria pela prática da RSE,
pressupõe a produção induzida de uma sociabilidade mercadológica que, legitimada por
meios persuasivos, autoriza um padrão de intervenção social nas cidades guiado pelo
privatismo e mercadificação, transformando a própria segregação socioespacial num bem
financeiro a ser computado na reprodução das relações de produção. Em outras palavras,
o deslocamento da noção do espaço enquanto uso da vida cotidiana para a noção de
espaço enquanto matéria-prima do processo de reprodução ampliada de capital vai
envolver novas estratégias de gestão que, por um lado, transformam as dinâmicas sociais
em vantagens competitivas para as empresas por meio de uma solidariedade interesseira
e, por outro, busca gerir as tensões espaciais pelo artifício da coabitação do conflito, em
que a gestão destes lança mão da coerção de diversas naturezas, especialmente da
“coerção generosa”.
A retração do Estado dentro dos moldes neoliberais, transformando-o de
propositor de projetos e políticas sociais em gestor ou repassador de recursos, levou à
privatização de serviços essenciais, à emergência de novos parceiros no atendimento de
questões sociais e à estratificação desse atendimento segundo os imperativos do mercado.
A propalada ineficiência do Estado e da coisa pública vem legitimando a delegação ao
capital privado não só da gestão dos bens públicos como também da gestão da política –
que se converte também em gestão das tensões espaciais – transformando a cidadania em
uma questão de gestão e financiamento, em que os “pobres” de antes são agora os
“focalizáveis”, aquilo que Oliveira (2003) chamou de “planejamento da exceção” que
pressupõe uma nova forma – não tão nova como fica evidente pelo trabalho desenvolvido
por Pereira (2007) – de obscurecimento do conflito, que torna a desigualdade social uma
questão de políticas e projetos sociais voltados para o apaziguamento (que também pode
significar manutenção) da pobreza. É a precarização forjada dos serviços públicos que
abre guarda para o avanço da gestão social e ambiental, ou seja, para o avanço da
cidadania guiada pelo capital.
Nossos resultados permitem enxergar a responsabilidade social e toda
mobilização em torno do terceiro setor como uma solidariedade interesseira, travestida
de generosidade, que apesar da retórica – e não duvidamos de boas intenções e esforços
genuínos – mais reforçam as desigualdades do que produzem alguma contribuição
significativa de solução das crises ambientais ou sociais. A verdadeira luta social deve
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mirar para além da delimitação concedida pelo capital e estabelecer uma solidariedade
dos oprimidos, que tal como tratava Freire (2005), construísse o caminho da libertação
dos sujeitos históricos que têm em si marcada a experiência da opressão. A proposta
desenvolvida aqui de pensar as práticas empresariais de atuação solidária pelo viés da
falsa generosidade não é exatamente uma novidade (MACHADO, 2013), mas nossa
contribuição maior nesse sentido tenha sido a demonstrar como essa falsa generosidade
se traduz nos discursos das empresas e que tipo de intervenção social esses discursos
autorizam no espaço urbano.
Mas o que se impõe como sendo, talvez, a grande conclusão desse processo de
pesquisa é o de que a eficiência da RSE, e em sentido mais amplo a da falsa generosidade
enquanto instrumento da gestão das tensões espaciais, está em de fato “fazer o bem”. Ou
seja, mais do que as estratégias de marketing e a retórica responsável e sustentável, o que
vale para a eficiência do projeto político capitalista é a capacidade de estancar os
tensionamentos que lhe restringem seu pleno funcionamento, ainda que para isto seja
necessário um dispêndio financeiro. Para tanto, mais do que fotos de crianças estudando
e de trabalhadores sorrindo como em ilustrações de balanços sociais das empresas, é
necessário que a vida cotidiana de pessoas e comunidades, mesmo que agraciadas por um
critério seletivo, seja impactada positivamente. A eficiência da ideologia está na sua
capacidade de permeabilidade material. Acreditamos que exista todo um campo de
estudos que podem aprofundar o entendimento sobre as estratégias da RSE, do
empreendedorismo e da sustentabilidade enquanto estratégias capitalistas que operam a
gestão das tensões espaciais, essa “cidadania geograficamente administrada” a qual se
refere Moreira (2007), pensando também os efeitos produzidos por essas estratégias nas
diversas escalas geográficas, do impacto no cotidiano até a maneira como esses discursos
se articulam numa “geopolítica da sustentabilidade”, como forma de exercer o manejo de
uma política do espaço como resposta às contradições ambientes do capitalismo.
É urgente, portanto, pensar nessa “geografia da sustentabilidade e da gestão das
tensões espaciais” que se preocupe não apenas em desvelar as contradições presentes no
discurso da sustentabilidade e responsabilidade das empresas, mas também com os
esforços da passagem da falsa generosidade para uma justiça espacial. Mas essa justiça
espacial precisa ser afastada da redução burguesa que se foca nos direitos do indivíduo –
enaltecendo a propriedade privada, quando a experiência de dois séculos tem mostrado a
incapacidade do capitalismo de garantir a propriedade a todos. Tal justiça precisa almejar
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a produção de direitos que construam uma cidadania plena e que devem ter o direito de
produzir e organizar os seus espaços de vida.
O caminho para essa justiça espacial, ainda um horizonte utópico, está na
generosidade que engendra lógicas e produz espaços anticapitalistas, onde se inverta, por
exemplo, a lógica do valor de troca pelo valor de uso. Tratar espacialmente dessa questão
não é apenas uma insistência geográfica, mas diz respeito às condições espaciais
contemporâneas, sobretudo da forma como nossas cidades são produzidas, organizadas e
experienciadas na construção da cidadania.
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Apêndice
Entrevista 1
Idade: 29 anos
Ocupação: gerente de parceria e relacionamento da ONG Teto
Tempo no cargo: 1 ano e 5 meses
Formação acadêmica: gestão de turismo
Entrevista realizada em: 7 de novembro de 2019
Qual é o trabalho realizado pelo gerente de parcerias e relacionamento?
Existem diferenças na forma de captação de recursos no Brasil e suas sedes e em
outros países?
Mas como isso fica definido? Como vocês chegam a essa conclusão de qual estratégia
funciona melhor em cada estado?
Como é esse contato entre a ONG Teto e as empresas?
Existem diferenças na forma de captação que é feita no Brasil em relação aos outros
países?
Mas essa captação também vem para sedes como o Brasil?
Existe alguma captação de recursos junto ao poder público?
Ou de algum partido político ou entidade religiosa?
Qual a diferença entre “parceira estratégica”, “empresa amiga da Teto” e
voluntariado corporativo?
Que tipo de contrapartida?
E as parceiras estratégicas?
E são parcerias fixas?
Então há também contribuição financeira nessa modalidade?
E as alianças corporativas?
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Mas o que é mais comum nessa aliança corporativa?
Eu percebi que existe uma certa rotatividade de apoios. A empresa aparece em um
relatório, some de outro, volta a aparecer em outro ano, quase um apoio pendular.
Por que isso acontece:
Eu reparei nos relatórios que essa rotatividade não acontece apenas com o
voluntariado corporativo...
Como assim?
E não existem uma estratégia de fidelização dessas empresas?
Como funciona a doação de voluntariado corporativo? Eu percebi que muitas
empresas fazem questão dessa atuação. Qual explicação para isso na sua opinião?
Mas você acha que a intenção da empresa é só proporcionar uma experiencia mais
imersiva?
Existe alguma contrapartida em relação as empresas?
Mas nenhuma exigência de exposição da logomarca?
Como é contabilizado a contribuição das famílias para a construção? O valor de
R$200,00 se mantém?
É apenas um valor simbólico?
Mas existe uma análise de impacto desse valor na renda familiar dessas famílias?
Mas sobre o valor especificamente não existe?
Teto é isenta de imposto de renda?
Como a proximidade com o mundo empresarial ajuda no modelo de trabalho da
ONG Teto?
As empresas opinam sobre o modelo de trabalho ou na tomada de decisões?
Como você enxerga o trabalho da ONG Teto inserido no terceiro setor?
Não soa contraditório tratar de um assunto eminentemente político e social numa
perspectiva de negócio? Não existe uma ação interesseira por parte das empresas?
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Mas nessa relação de mais de cinquenta empresas que estão dispostas nos relatórios
de atividades da Teto vocês nunca perceberam que existia um interesse velado?
Legal em qual sentido?
Essas eram as minhas perguntas. Obrigado pela atenção.
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Entrevista 2
Idade: 39 anos
Empresa: Siqueira Castro Advocacia
Ramo de mercado: prestação de serviços (advocacia)
Ocupação: Sócio e membro do comitê executivo
Tempo no cargo: 18 anos e 2 meses.
Formação acadêmica: direito.
Entrevista realizada em: 18 de fevereiro de 2019
Quantos são, atualmente, os projetos sociais financiados ou apoiados pela empresa?
E os projetos que já foram apoiados?
E quantas já foram atendidas desde o início?
Quando a empresa passou a apoiar projetos sociais de ONGs ou demais entidades?
Teve algum projeto que foi, digamos, pioneiro nesse sentido?
Existem projetos sociais em áreas específicas que recebem o apoio da empresa? Se
sim, quais?
A empresa contribui para projetos que atendem crianças, adolescentes, idosos ou
portadores de deficiência?
Sempre voltado para essa área da criança, do adolescente...
O recurso financeiro é a única maneira de apoio aos projetos sociais? Se não, qual
outra maneira?
Como a empresa avalia qual projeto ou qual entidade deve ou não receber seu apoio
e seus recursos?
É exigida alguma contrapartida, como balanço das ações desenvolvidas ou
prestações de contas?
Como a empresa enxerga esse cenário de atuação da iniciativa privada em causas
sociais, no contexto da chamada responsabilidade social das empresas?
Uma espécie de incentivo moral?
Existe então uma vinculação com a participa...
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Como a empresa avalia o trabalho desenvolvido por entidades do Terceiro Setor,
como entidades filantrópicas ou organizações não-governamentais?
A empresa se utiliza da dedução de imposto de renda ou de incentivos fiscais como,
por exemplo, a renúncia fiscal?
O senhor acredita que o apoio da empresa às causas sociais transforma a maneira
como ela é enxergada pelos consumidores e pelo público em geral?
Como assim?
É como se fosse um ingrediente novo na competição de mercado?
Então o apoio prestado às causas sociais também é utilizado como uma ferramenta
de marketing?
Então isso também é usado como forma de fortalecimento da imagem corporativa
da empresa?
Mas você acha que valoriza?
Existe algum termo de divulgação que vincule a empresa (sua marca ou logotipo)
aos projetos ou às entidades apoiadas?
Então isso não é um critério?
Na sua avaliação, não fossem pela dedução de imposto de renda e pelos incentivos
fiscais, a participação da iniciativa privada em projetos sociais seria relevante?
Há então, na sua avaliação, um interesse maior no fortalecimento da imagem da
empresa do que no retorno financeiro?
Tudo bem. Você está frisando nessa maneira mais interna de ver a coisa, mas isso
ocorre também externamente, não? Em relação a percepção do público e dos
consumidores...
Estamos vivendo um momento em que muitas ações sociais e seus apoiadores
privados estão sofrendo críticas e, em alguns casos, até boicotes. Acredita que esse
atual momento pode fazer as empresas repensarem seu apoio às causas sociais?
O comitê tem essa função também, a de verificar os conflitos de interesse?
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Sim, a pergunta era nesse caminho mesmo já que existe hoje um certo
“conservadorismo” de todo tipo e que de repente as empresas não queiram se
indispor, porventura, com seus clientes nesse aspecto.
Mas já o tiveram?
Como a empresa ficou sabendo da existência da ONG TETO?
Desde que ano a empresa apoia os projetos sociais desenvolvidos pela ONG TETO?
Esse apoio junto a ONG TETO é contínuo?
Gerou algum conflito de interesse com outros escritórios?
Falando mais especificamente da ONG TETO, o recurso financeiro foi a única
maneira de apoio prestado? Se não, quais outros serviços apoiados?
O voluntariado é aquele do incentivo da participação dos funcionários? Ou tem
alguma outra atividade?
A empresa, por meio de um representante ou funcionário, já visitou o local ou as
comunidades atendidas pela ONG TETO para acompanhamento?
A empresa realiza ou já realizou recomendações ou intervenções sobre o modelo de
trabalho da ONG TETO?
Existe alguma exigência de divulgação da empresa (seu nome, logotipo ou marca)
nos eventos ou nos trabalhos desenvolvidos pela ONG TETO? Se sim, como?
Como a empresa vê a organicidade da ONG TETO no combate à pobreza e
desigualdade?
Para polemizar um pouco: o modelo de intervenção da TETO é bem
individualizado. Então, numa determinada comunidade com 200 famílias, 300
famílias, e dali atende 10, 20 ou 30 famílias. Você não acha que esse modelo de
trabalho pode mais reforçar o problema do que ajuda na solução dele?
A empresa daria apoio para movimentos sociais ou demais entidades que
pressionassem o poder público para soluções definitivas ou pelo menos mais
estruturais como, por exemplo, a regulação da posse de terrenos ocupados ou o
acesso a água, esgoto e saneamento?
Essas eram as minhas perguntas. Obrigado pela atenção.
Entrevista 3
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Idade: 22 anos
Empresa: Grupo Gerdau
Ramo de mercado: siderurgia.
Ocupação: responsável do setor de responsabilidade social e sustentabilidade
Tempo no cargo: 3 meses
Formação acadêmica: administração
Entrevista realizada em: 28 de fevereiro de 2019
Quantos são, atualmente, os projetos sociais financiados ou apoiados pela empresa?
E os projetos que já foram apoiados?
Quando a empresa passou a apoiar projetos sociais de ONGs ou demais entidades?
Quais foram os projetos pioneiros? Onde?
E qual é o tipo de mudança?
Existem projetos sociais em áreas específicas que recebem o apoio da empresa?
Quais?
A empresa contribui para projetos que atendem crianças, adolescentes, idosos ou
portadores de deficiência?
Quais projetos então a Gerdau apoia? De qual tipo?
O recurso financeiro é a única maneira de apoio aos projetos sociais?
Qual a importância do voluntariado corporativo para a Gerdau?
E por que dessa importância?
A participação ou engajamento nos projetos sociais apoiados pela Gerdau
influenciam na progressão profissional ou no plano de carreira?
Como a empresa avalia qual o projeto ou qual entidade deve ou não receber seu
apoio e seus recursos?
É exigida alguma contrapartida, como balanço das ações desenvolvidas ou
prestações de contas?
Como a empresa ficou sabendo da existência da ONG TETO?
Como a empresa estabeleceu contato com a ONG TETO?
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Como avalia o trabalho desenvolvido pela ONG Teto?
A Gerdau faz recomendações sobre o modelo de trabalho da ONG Teto?
A empresa se utiliza da dedução de imposto de renda ou de incentivos fiscais como,
por exemplo, a renúncia fiscal?
Na sua avaliação, não fossem pela dedução de imposto de renda e pelos incentivos
fiscais, a participação da iniciativa privada em projetos sociais seria relevante?
Existe algum termo de divulgação que vincule a empresa (sua marca ou logotipo)
aos projetos ou às entidades apoiadas?
Não acha que isso explicita uma ação interesseira por parte das empresas ou
oportunista na forma de lidar com as questões sociais e ambientais?
Como avalia o trabalho desenvolvido pelas entidades do terceiro setor?
Essas eram as minhas perguntas. Obrigado pela atenção.
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Entrevista 4
Idade: 60 anos
Empresa: Disoft Solutions
Ramo de mercado: prestação de serviços (tecnologia da informação)
Ocupação: sócia diretora de serviços compartilhados.
Tempo no cargo: 35 anos
Formação acadêmica: arquitetura e urbanismo
Entrevista realizada em: 17 de março de 2019

Quantos são, atualmente, os projetos sociais financiados ou apoiados pela empresa?
E os projetos que já foram apoiados?
Quando a empresa passou a apoiar projetos sociais de ONGs ou demais entidades?
Quais foram os projetos pioneiros? Onde?
Existem projetos sociais em áreas específicas que recebem o apoio da empresa? Se
sim, quais?
A empresa contribui para projetos que atendem crianças, adolescentes, idosos ou
portadores de deficiência? Quais?
O recurso financeiro é a única maneira de apoio aos projetos sociais?
Como a empresa avalia qual projeto ou qual entidade deve ou não receber seu apoio
e seus recursos?
É exigida alguma contrapartida, como balanço das ações desenvolvidas ou
prestações de contas?
Como a empresa enxerga esse cenário de atuação da iniciativa privada em causas
sociais, no contexto da chamada responsabilidade social das empresas?
Como a empresa avalia o trabalho desenvolvido por entidades do Terceiro Setor,
como entidades filantrópicas ou organizações não-governamentais?
A empresa se utiliza da dedução de imposto de renda ou de incentivos fiscais como,
por exemplo, a renúncia fiscal?
A senhora acredita que o apoio da empresa às causas sociais transforma a maneira
como ela é enxergada pelos consumidores e pelo público em geral?
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Na sua avaliação, não fossem pela dedução de imposto de renda e pelos incentivos
fiscais, a participação da iniciativa privada em projetos sociais seria relevante?
O apoio prestado às causas sociais também é utilizado como uma ferramenta de
marketing? Como a sra. avalia essa vertente do “Marketing Social”?
Existe algum termo de divulgação que vincule a empresa (sua marca ou logotipo)
aos projetos ou às entidades apoiadas?
Como a empresa ficou sabendo da existência da ONG TETO?
Como a empresa estabeleceu contato com a ONG TETO?
Desde que ano a empresa apoia os projetos sociais desenvolvidos pela ONG TETO?
Esse apoio junto a ONG Teto é contínuo?
Falando mais especificamente da ONG Teto, o recurso financeiro foi a única
maneira de apoio prestado? Se não, quais outros serviços apoiados?
A empresa, por meio de um representante ou funcionário, já visitou o local ou as
comunidades atendidas pela ONG Teto para acompanhamento?
A empresa estimula seus funcionários a participarem como voluntários na
construção de casas emergenciais ou em outra atividade na ONG Teto? Como
funciona?
Existe alguma exigência de divulgação da empresa (seu nome, logotipo ou marca)
nos eventos ou nos trabalhos desenvolvidos pela ONG Teto?
Como a empresa vê a organicidade da ONG TETO no combate à pobreza e
desigualdade?
A empresa daria apoio para movimentos sociais ou demais entidades que
pressionassem o poder público para soluções definitivas ou pelo menos mais
estruturais como, por exemplo, a regulação da posse de terrenos ocupados ou o
acesso a água, esgoto e saneamento?
Estamos vivendo um momento em que muitas ações sociais e seus apoiadores
privados estão sofrendo críticas e, em alguns casos, até boicotes. Acredita que esse
atual momento pode fazer as empresas repensarem seu apoio às causas sociais? De
que maneira? Acredita que exista algum choque de interesse nesse sentido?
Essas eram as minhas perguntas. Obrigado pela atenção.
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