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RESUMO
Nos contextos social e econômico atuais, muitos gestores e profissionais empresariais

não ficam alheios ou indiferentes às mudanças corporativas. Isto sugere que muitos estão se

conscientizando de sua responsabilidade quanto à força de suas ações frente à população.

Segundo Teodósio (2000), as abordagens consideradas mais atuais sobre a criação e

implementação de projetos sociais desenvolvidos por empresas implicam que não apenas a

comunidade pode vir a ser beneficiada com o apoio empresarial, mas também as empresas

podem tomar-se mais produtivas e competitivas à medida que realizam tais ações sociais.

Para Riahi-Belkaqui e Paulik (1992), está implícito que exista um contrato entre a sociedade e

a organização, e essa organização deve atuar o máximo para maximizar o bem-estar social.

Assim, a organização será legitimada pela própria sociedade. A presente monografia procura

trazer a visão dos atores com relação aos investimentos sociais privados e os benefícios

percebidos na implementação de projetos sociais. Neste sentido, foi realizado um estudo de

caso numa empresa na região sul fluminense, a qual tem apoiado e desenvolvido projetos

sociais e, mais recentemente, utilizou-se dos benefícios da Lei Rouanet para patrocinar um

projeto de ensino musical aos alunos da rede pública de ensino. Os resultados apontaram uma

convergência de interesses e benefícios aos envolvidos neste processo.
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ABSTRACT
In the current economic and social contexts, many business managers and professionals

are not indifferent to others or corporative changes. This suggests that many are becoming

aware of their responsibility about the strength of their actions before the people. According

to Teodósio (2000), the most current approaches on the creation and implementation of social

projects developed by companies that involve not only the community, can be benefited with

the support business, but companies can become more productive and competitive as they

carry out such social actions. For Riahi-Belkaqui and Paulik (1992), is that there is an implicit

contract between society and organization, and this organization should serve the maximum to

maximize social welfare. Thus, the organization will be legitimized by the company itself.

This paper seeks to bring the vision of the actors with regard to private investment and social

benefits realized in the implementation of social projects. In this sense, there was a study of

case of a organization in Sul Fluminense area, which has supported and developed social

projects and, more recently, it had used Rouanet Law's benefits to sponsor a project for

teaching music to students in public education. The results showed a convergence of interests

and benefits for those involved in this processe

KEYWORDS

Corporate Social Responsibility, Social Projects, Rouanet Law.
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1. INTRODUÇÃO
Há algum tempo, mais precisamente na última década, foi notável que muitas vezes os

preços competitivos deixassem de ser os únicos atrativos do mercado corporativo. Os

atrativos que anteriormente seriam o peso da marca e a qualidade da mesma, entre outros

fatores, deixaram de ser novidade para os consumidores.

Percebeu-se uma tendência de que as empresas sejam mais bem avaliadas pelos

consumidores em função de seus padrões éticos. Segundo o Instituto Akatu (2001),

atualmente é mais bem vista pela sociedade a empresa que exerça o respeito a seus

funcionários, que preserve o meio-ambiente, que reduza, ou faça o possível para que se reduza

a injustiça social existente e que respeite o consumidor com seus produtos, mostrando um

compromisso social de fato.

Assim, do ponto de vista ético, Responsabilidade Social deveria ser bem mais que

beneficência, seria considerar os direitos e perspectiva de todos os públicos impactados pelas

atividades da empresa, transformar seus valores, atitudes e princípios, incorporando a ética e a

transparência na condução cotidiana de seus negócios. Para tanto, seria essencial que a

Responsabilidade estivesse presente em todas as etapas e processos da empresa.
r

E comum se falar em Responsabilidade Social e em sustentabili dade, que seria a

capacidade de criar processos, produtos, serviços, cultura e tudo que é construído ou criado

pelo ser humano de forma a não causar um impacto negativo ao meio no qual está inserido.

Seria a empresa agir no presente sem deixar de pensar no futuro. Entretanto são poucas as

organizações que se reestruturam e definem, na prática, tais conceitos. A partir do momento

em que o indivíduo, o cidadão, o consumidor estiver informado das conseqüências sociais e

ambientais, percebendo o impacto de suas escolhas, aí então poderá exercer seu poder de

interferir diretamente na construção de uma sociedade melhor e socialmente mais justa.

Sendo assim, é importante que a empresa estabeleça diretrizes ao se tomar decisões que

mostrem a sua frnalidade em se tratando de valores sociais, sejam essas diretrizes
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emonstradas por meio da participação em organizações de cunho social, ou parcerias com o

rceiro setor da economia, ou mesmo por incentivo da própria empresa. Nesse contexto, a

I esponsabilidade social corporativa pode ser percebida como um meio em que as

rganizações procuram conseguir recursos para que as necessidades da sociedade sejam

atisfeitas, variando de acordo com as conjunturas econômicas, sociais e políticas da mesma,

eterminando, assim, diferentes formas de funcionamentos e os objetivos a serem alcançados

através dessa prática empresarial.

O tema do presente Trabalho de Conclusão de Curso aborda o assunto Responsabilidade

ocial Empresarial, assim como a Cidadania Empresarial, procurando evidenciar os esforços

empresariais para incorporar essa realidade à sua rotina, na tentativa de convergir as metas

ociais e econômicas para que se eleve o padrão de qualidade dentro da própria empresa e da

omunidade na qual está inserida.

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa da presente monografia visa entender a contribuição que o

apoio frnanceiro de uma empresa traz para um projeto social e também como a empresa se

beneficia com o apoio dado ao projeto social.

1.2. OBJETIVO GERAL

A presente monografia analisa o investimento social privado realizado pela

multinacional Saint-Gobain, unidade de Canalização, situada na cidade de Barra Mansa/RJ,

no Projeto Música nas Escolas, criado pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa e apoiado

pela Lei Rouanet.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Relacionar o conceito de Responsabilidade Social e a Lei de Incentivo à Cultura;

- Compreender os critérios pelos quais a Saint-Gobain investe em Projetos Sociais; e

- Analisar o benefício do apoio da Saint-Gobain ao projeto social.
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
O método utilizado, na parte prática da elaboração do trabalho, foi o Estudo de Caso,

visando enfocar o estudo descritivo da abordagem de responsabilidade social dentro da

organização, o perfil dos projetos internos e externos, a fim de avaliar como é a gestão dos

projetos sociais na empresa e a responsabilidade da empresa na questão Social, confrontando

com as teorias existentes sobre o tema e através de materiais que explorem amplamente o

assunto citado.

Segundo Goldenberg (2003, p. 33) "o estudo de caso reúne o maior número de

informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de

aprender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto

através de um mergulho em um objeto delimitado.".

A parte teórica do Trabalho de Conclusão foi feita através da análise de literatura

acadêmica e materiais de estudo sobre o assunto Responsabilidade Social Corporativa.

No que diz respeito à metodologia utilizada, na parte qualitativa do estudo de caso, foi

dado ênfase para a análise de documentos apresentados pela própria empresa e outros atores

envolvidos (informativos, websites e outras formas de divulgação). A coleta de dados no

Estudo de Caso foi predominantemente exploratória e descritiva, visando obter as

informações necessárias para a elaboração do projeto, visto que o objetivo principal é analisar

o perfil do investimento social privado da empresa Saint-Gobain Canalização. Não se

mostrou necessário, portanto, a aplicação de métodos quantitativos de levantamento de dados

e estatísticas para atingir tal objetivo.

Para que a realização desta monografia fosse possível, foi feito um contato, a princípio

via e-mail, com o superintendente de Recursos Humanos da unidade Saint-Gobain

Canalização, indicado por um funcionário de Recursos Humanos da empresa, durante os

meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2008. O mesmo foi escolhido

por se tratar do gestor responsável pela realização dos projetos sociais internos e externos da
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empresa. Em se tratando do projeto Música nas Escolas, foi feito um contato com a

Coordenação Geral do Projeto. Ambos, empresa e projeto, são situados no município de Barra

Mansa. Com o projeto Música nas Escolas, o contato foi feito via telefone e e-mail com a

Assessora de Imprensa e, pessoalmente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Barra

Mansa, com Coordenador Geral do Projeto Social, também nos meses de Outubro, Novembro

e Dezembro de 2008. O objetivo foi obter informações que permitissem entender a política

que a Saint-Gobain Canalização adota para a Gestão de Responsabilidade Social interna e

externa, assim como seu exercício de cidadania empresarial, e também entender a relação do

Projeto Música nas Escolas com o patrocínio da Saint-Gobain Canalização, sob os beneficios

da Lei Rouanet.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
As demandas sociais existentes na sociedade vêm evoluindo sistematicamente ao longo

dos tempos no mundo. O terceiro setor, caracterizado por um paralelo entre o governo e as

empresas privadas, tem como objetivo minimizar ou satisfazer as demandas sociais,

priorizando os objetivos sociais, em vez de econômicos. (FRANCO et al, 2003)

O desenvolvimento crescente do terceiro setor leva as empresas privadas a buscarem

cada vez mais parcerias, devido à imagem positiva que o setor tem com a sociedade. Os

investimentos das organizações nas atividades de cunho social são cada vez maiores, daí a

preocupação para que os recursos despendidos pelas empresas sejam bem aplicados, pois as

mesmas têm se preocupado com os resultados destes investimentos, seja em função de

interesses coletivos legítimos, outras apenas como ferramenta mercadológica. Assim,

Fernandes (1994, p. 98) reforça que "além dos compromissos que devem assumir com seus

trabalhadores, as empresas são instigadas a comprometer-se com a sociedade ao redor".

Traçando um paralelo com a definição de Fernandes, Chinem define que:

"A responsabilidade social de uma empresa faz com que ela se comunique melhor

com a sociedade por uma simples razão: a partir do momento em que a empresa

está convencida de seu papel social e se volta para a melhoria contínua desta

mesma sociedade, o que ela está fazendo nada mais é do que se fortalecer mais e

mais, aumentando seu conceito junto a esta sociedade que vive em tomo dela."

(Chinem, 2003. p. 3)

Assim sendo, a empresa tem a preocupação de construir uma boa imagem perante seus

stakeholders, que são pessoas ou empresas que, de alguma maneira, são influenciadas pelas

ações de uma organização perante a sociedade na qual está inserida. Legitimamente ou não, o

fato é que cada vez mais empresas assumem uma postura cidadã, com apoio a projetos sociais

internos ou externos. Karkotli (2006, p. 38) alega que "a cidadania corporativa refere-se à
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liderança e ao apoio dos objetivos de interesse social, da comunidade que habita o seu

interior, especificamente os sócios, dirigentes e colaboradores, e da comunidade do seu

ambiente externo". Portanto, as questões éticas e de responsabilidade social se correlacionam.

Uma não pode ser concebida sem a existência da outra, havendo uma relação de

interdependência.

Como pode ser identificado no quadro a seguir, Karkotli & Aragão (2004, p. 57-58)

demonstram serem diversas as definições e autores que debatem a Responsabilidade Social.

Grande parte desses autores diverge em relação a seu conceito.

Quadro 1 - Conceitos de responsabilidade social, considerando os principais autores:

Autores Conceitos

Bowen (1943)
,
E a obrigação do empresário de adotar políticas, tomar decisões e acompanhar

linhas de ação desejáveis, segundo os objetivos e valores da sociedade.

Petit (1976)
,
E a ética do lucro dando lugar à ética da responsabilidade social: demandas

sociais que não podem ser satisfeitas pelas técnicas tradicionais de gerência

empresarial, ou seja, com funções especificamente econômicas.

Friedman (1970) Responsabilidade social é um comportamento antimaximização de lucros,

assumindo para beneficiar outros que não os acionistas da empresa. Portanto,

existe somente uma responsabilidade da empresa: utilizar seus recursos e

organizar suas atividades com o objetivo de aumentar seus lucros, seguindo a

regra do jogo de mercado.

Kugel (1973) Desenvolvimento do conceito de responsabilidade social: acompanhou a própria

evolução dos programas sociais estabelecidos pelas empresas americanas. Os

executivos passaram a aceitar a necessidade de realizar certas ações e

procuraram fazer com que fossem componentes regulares das operações das

empresas.

Zenisek (1979) Responsabilidade social como uma preocupação das empresas com as

expectativas do público. Seria, então, a utilização de recursos humanos, físicos e

econômicos para fins sociais mais amplos, e não simplesmente para satisfazer

interesses de pessoas ou organizações em particular.

FONTE: Karkotli & Aragão (2004)

Observa-se que alguns autores relacionam o conceito de Responsabilidade Social

Corporativa com a atitude da empresa ante as necessidades da sociedade na qual a mesma está

inserida, considerando que suas ações satisfaçam à expectativa da comunidade. Segundo
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Friedman, as organizações deveriam se comportar de modo que consigam aumentar seus

lucros, utilizando os recursos disponíveis. Entende-se, então, que as empresas deveriam, de

acordo com a defmição do autor, utilizar-se também da filantropia corporativa para atingir

seus objetivos fmanceiros.

Em 1988, a definição de Responsabilidade Social, concebida pelos representantes do

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável era que:

Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente dos

empresários de adotar um comprometimento ético e contribuir para o

desenvolvimento econômico, simultaneamente, à qualidade de vida de seus

empregados e de seus familiares, da comunidade local e da sociedade como um

todo.

Para Barich & Kotler, (1991, p. 94) influenciar associações corporativas é uma questão

estratégica importante para as organizações, que gastam grandes quantias de dinheiro com

propagandas, filantropias e patrocínios.

No Brasil, o reconhecimento da função social das empresas culminou com a criação da

Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). Essa Associação foi fundada em

1931, na Bélgica, por empresários católicos preocupados com os as condições precárias de

trabalho e com a deterioração das relações entre os trabalhadores e os patrões. A ADCE se

defme como a união de dirigentes de empresas que reconhecem e estão decididos a promover

os valores humanos na empresa e na sociedade. No Brasil, a Associação chegou em 1961 e

definiu, como um dos seus princípios, que a empresa, além de sua função econômica de

produtora de bens e serviços, tem a função social que se realiza através da promoção dos que

nela trabalham e da comunidade na qual se integra. O principal princípio da ADCE seria "a

ação dirigida para todos os homens, mantendo especiais cuidados para com os pobres,

excluídos e marginalizados", aliado ao enfraquecimento do Estado do Bem-Estar Social.

Contudo, a concepção do conceito de Responsabilidade Social somente ganhou espaço no

final da década de 80, consolidando-se, nos últimos anos, de 1990 a 2003. (CAVALIERI et aI,

2000).

A empresa que se propõe a ser classificada como socialmente responsável percebe que

alcançar a cidadania empresarial é um processo que se inicia com um compromisso de todos

os membros da empresa. Segundo Guedes, 2000 (apud Lourenço & Schrõder, Ethos 2003, p.

92), uma empresa exerce plenamente sua responsabilidade social empresarial quando possui

uma gestão eficaz de responsabilidade social tanto com relação ao seu público interno (seus

empregados e seus respectivos dependentes) quanto ao público externo (fornecedores, clientes
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atuais, potenciais clientes, opinião publica, governo, sociedade, ou seja, stakeholders em

geral).

Uma empresa socialmente responsável tem consciência que sua sobrevivência no futuro

depende de sua contribuição para a formação da sociedade na qual está inserida. Em suma, ser

socialmente responsável implica ir além do cumprimento devido de suas obrigações legais, da

manutenção da sua saúde financeira da empresa e, talvez, uma combinação de todos esses

fatores e o compromisso da cidadania.

Oliveira esclarece que:
"A transparência das empresas é um critério importante para avaliar a

responsabilidade social de uma organização. A quantidade e qualidade das

informações sócio-ambientais disponíveis ao público de uma empresa balizam o

comprometimento social desta empresa. Somente com informações detalhadas e

confiáveis, seus stakeholders podem avaliar se realmente a empresa está cumprindo

suas responsabilidades frente à sociedade." (Oliveira, 2005. p.6)

Assim, seguindo o princípio de Oliveira, que defende a importância da transparência da

empresa frente aos stakeholders, o Instituto Ethos (2005) define e acrescenta que a busca da

responsabilidade social corporativa tem as seguintes características:

,
~ E plural. Empresas não devem satisfações apenas aos seus acionistas. Muito pelo

contrário. Devem agora prestar contas aos funcionários, à mídia, ao governo, ao setor

não-governamental e ambiental e, por f1m, às comunidades com que opera. Empresas

só têm a ganhar na inclusão de novos parceiros sociais em seus processos decisórios.

Um diálogo mais participativo não apenas representa uma mudança de comportamento

da empresa, mas também significa maior legitimidade social.
,

~ E distributiva. A responsabilidade social nos negócios é um conceito que se aplica a

toda a cadeia produtiva. Não somente o produto final deve ser avaliado por fatores

ambientais ou sociais, mas o conceito é de interesse comum e, portanto, deve ser

difundido ao longo de todo e qualquer processo produtivo. Assim como consumidores,

empresas também são responsáveis por seus fornecedores e devem fazer valer seus

códigos de ética nos produtos e serviços usados ao longo de seus processos

produtivos.
,

~ E sustentável. Responsabilidade social anda de mãos dadas com o conceito de

desenvolvimento sustentável. Uma atitude responsável em relação ao ambiente e à

sociedade, não só garante a não escassez de recursos, mas também amplia o conceito a

uma escala mais ampla. O desenvolvimento sustentável não só se refere ao ambiente,



18

mas, por via do fortalecimento de parcerias duráveis, promove a imagem da empresa

como um todo e por fIm leva ao crescimento orientado. Uma postura sustentável é por

natureza preventiva e possibilita a prevenção de riscos futuros, como impactos

ambientais ou processos judiciais.

~ É transparente. A globalização traz consigo demandas por transparência. Não nos

bastam mais apenas os livros contábeis. Empresas são gradualmente obrigadas a

divulgar sua performance social e ambiental, os impactos de suas atividades e as

medidas tomadas para prevenção ou compensação de acidentes. Nesse sentido,

empresas serão obrigadas a publicar relatórios anuais, onde sua performance é aferida

nas mais diferentes modalidades possíveis. Muitas empresas já o fazem em caráter

voluntário, mas muitos prevêem que relatórios sócio-ambientais serão compulsórios

num futuro próximo.

Segundo Szazi, 2001 (apud Tenório 2004, p. 30), a cidadania empresarial tem sido

utilizada para demonstrar o envolvimento da empresa em programas sociais de participação

comunitária, incentivando o trabalho voluntário, compartilhando sua capacidade gerencial e

investindo em projetos sociais. Melo Neto e Froes (2001, p. 26) enfatizam que a filantropia

baseia-se no "assistencialismo", no auxílio aos pobres, aos desvalidos, aos desfavorecidos,

miseráveis, excluídos e enfermos. A filantropia é vista como uma "simples doação" e a

responsabilidade social como uma "ação transformadora", uma nova forma de inserção social

e de busca efetiva da solução de problemas sociais.

Segundo Morgan, 1996:

"A empresa moderna encontra-se inserida na comunidade em que atua. Antes lhe

bastava ter tão somente como objetivos o aumento da produtividade e a

maximização dos lucros. Atualmente sua realidade engloba, além de interesses de

proprietários, dirigentes e trabalhadores, ações que correspondam às

responsabilidades de que está investida, dentre as quais: a qualidade intrínseca de

seus produtos e as conseqüências de sua utilização; o padrão dos serviços

prestados; proteção e preservação do meio-ambiente, bem como os efeitos diretos

de sua atividade sobre o bem-estar da comunidade." (apud Karkotli, 2006. p. 38)

Partindo do princípio citado por Morgan, de que a realidade empresarial deve basear-se

em ir além dos interesses coorporativos e focar nos efeitos diretos de suas ações na

comunidade na qual está inserida, a Saint-Gobain Canalização, empresa situada em Barra

MansaIRJ, é um exemplo de empresa da região Sul Fluminense que utiliza-se desses

princípios, ao tomar-se uma das empresas que patrocinam o Projeto Social Música nas
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Escolas, projeto social criado e mantido pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que recebe

também apoio financeiro de outras empresas multinacionais. Tais empresas, assim como a

Saint-Gobain Canalização, mantêm vínculo com o projeto social amparadas pela Lei Rouanet

de

3.2. LEI ROUANET

Criada em 1991 pelo diplomata Sérgio Paulo Rouanet, ministro da Cultura do governo

Collor, a Lei Rouanet permite que os projetos aprovados pela Comissão Nàcional de

Incentivo à Cultura (CNIC) recebam patrocínios e doações de empresas e pessoas, que

poderão abater, ainda que parcialmente, os beneficios concedidos do Imposto de Renda

devido. Ela restabelece os princípios da Lei n°. 7.505, de 2 de julho de 1986, e institui o

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). Ela existe desde 1991 e é um mecanismo

que funciona a partir de renúncia fiscal. Uma empresa, ao invés de pagar Imposto de Renda,

pode destinar a verba a produtores culturais.

Segundo o Ministério da Cultura (2007), apenas no ano de 2008, 4.144 projetos foram

aprovados pelo mesmo. A Lei contempla praticamente todas as manifestações artísticas, de

filmes a espetáculos musicais, de peças de teatro a exposições. Ainda de acordo com o órgão

do governo, podem candidatar-se aos beneficios da Lei Rouanet pessoas fisicas, empresas e

instituições com ou sem frns lucrativos, de natureza cultural, e entidades públicas da

administração indireta, tais como Fundações, Autarquias e Institutos, desde que dotados de

personalidade jurídica própria e, também, de natureza cultural. Os projetos beneficiados

devem destinar-se a desenvolver as formas de expressão artística, como é o caso do Projeto

Música nas Escolas. Para tanto, é necessário que compreenda os seguintes segmentos:

I-teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;

11 - produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, disco gráfica e congêneres;

III -literatura, inclusive obras de referência;

IV - música;

V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras congêneres;

VI - folclore e artesanato;

VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas,

museus, arquivos e demais acervos;

VII - humanidades; e
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IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial.

o projeto beneficiado pela Lei Rouanet deve ter sua temática centrada nas áreas e

segmentos definidos acima. Do mesmo modo, o projeto deve trazer beneficios para a

população, ao democratizar o acesso da população a bens culturais. Mecanismos que facilitem

este acesso (ingressos a preços populares ou entradas gratuitas em espetáculos, por exemplo)

são fundamentais para o cumprimento desta finalidade. Faz parte, ainda, da filosofia da Lei,

segundo o Ministério da Cultura, a destinação do máximo de recursos possíveis para a

atividade-fim, ou seja, o produto cultural.

A Lei Rouanet prevê que o doador ou o patrocinador possa deduzir, parcialmente, o

valor do investimento no projeto cultural na declaração do Imposto sobre a Renda, com base

nos seguintes percentuais:

I - no caso das pessoas fisicas, oitenta por cento das doações e sessenta por cento dos

patrocínios;

11 - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta por cento das

doações e trinta por cento dos patrocínios.

As empresas poderão, ademais, incluir o valor total das doações e patrocínios como

despesa operacional, diminuindo, assim, o lucro real no exercício, com conseqüências na

redução do valor do imposto a ser pago.

O valor total a ser abatido do imposto devido não pode ultrapassar a 4% do valor total

no caso das pessoas jurídicas, percentual que se eleva a 6% no caso das pessoas fisicas.

Além das vantagens tributárias, de acordo com as normas do Ministério da Cultura, o

patrocinador do projeto social que tem base na Lei Rouanet poderá, dependendo do projeto

que apoiar, obter retomo em produto (livros, discos, gravuras, CD-ROM etc.) para utilização

como brinde ou para obtenção de mídia espontânea. Segundo o Ministério da Cultura, o

recebimento de produto artístico gerado pelo projeto está limitado a 25% do total produzido e

deve ser destinado à distribuição gratuita.

No Brasil, somente no ano de 2008, pouco mais de 1860 projetos foram auxiliados pela

Lei Rouanet na captação de recursos, sendo que, entre esses projetos beneficiados, 373 foram

da área de música (ANEXO I), como é o caso do Música nas Escolas.
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3.3. PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS

Projeto Social seria uma forma de organizar ações que transformam determinada

realidade social ou alguma instituição. Tais ações podem ser organizadas por meio de

iniciativa pública ou privada. Nogueira (1998) defrne que "um projeto social é um conjunto de

ações que têm por propósito provocar impactos sobre indivíduos ou grupos denominados

população-alvo ou beneficiários.". Para tanto, é preciso considerar, para garantir sua

sustentabilidade, os aspectos econômicos do mesmo e saber identificar suas fontes de

financiamento para garantir as possibilidades de continuidade do projeto social.

O projeto social a ser abordado no presente trabalho é o Projeto Música nas Escolas,

criado pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, vinculado à Secretaria de Educação e

Fundação de Cultura e Lazer, em parceria com a Firjan (Federação das Industrias do Estado

do Rio de Janeiro), no ano de 2003, cujo principal objetivo é ensinar música clássica aos

jovens barra-mansenses. Bozon (2000, p. 146-174.) chama a atenção para o caráter social da

música devido a sua prática em si implicar em relações inter-pessoais, afirmando ainda, com

base em estudos realizados que a música pode constituir-se como um fenômeno de

sociabilidade. A iniciativa sócio-cultural atende 5.100 crianças, adolescentes e adultos (o que

equivale a 25% dos matriculados na rede pública de ensino da cidade), cuja faixa etária varia

entre 14 e 25 anos e pertencem a 52 escolas da rede municipal de ensino. Os alunos têm

controle de presença e seus desempenhos na escola são levados em consideração para as

atuações dos mesmos no projeto. Caso o desempenho do aluno seja ruim em alguma

disciplina, ele pode não participar de alguma viagem com o grupo de música. Além de levar o

ensino e a cultura da música clássica aos alunos, o projeto gerou uma orquestra sinfônica

jovem de 90 integrantes e estimulou a criação de um curso de música universitário em Barra

Mansa, através de um convênio entre o projeto, a prefeitura municipal e uma universidade

local.

Os grupos musicais de iniciação formam os destaques do Música nas Escolas:

• Orquestra Sinfônica Municipal - com 92 integrantes, a Orquestra Sinfônica de Barra

Mansa, principal grupo do projeto Música nas Escolas, atua dentro da cidade e na

região Sul Fluminense. A Orquestra vem ganhando destaque com apresentações em

grandes palcos como Teatro Municipal e a Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro,

Teatro Arthur Rubinstein - da Hebraica, em São Paulo, e no Memorial JK, em

Brasília. Em novembro de 2008, a orquestra se apresentou ante o público paulistano
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em concerto no SESI da Avenida Paulista e, em seguida, embarcou para sua primeira

apresentação internacional na Cidade das Artes de Córdoba, na Argentina. Em ambos

os concertos, a orquestra prestigiou o repertório basicamente brasileiro (Nepomuceno,

Villa-Lobos e o jovem Nikolai Brücher). O Diretor Artístico e Regente Titular,

Vantoil de Souza Junior, é também o Coordenador Geral do Projeto Música nas

Escolas;

• Orquestra Sinfônica Infantil;

• Banda Sinfônica (nível avançado e iniciante);

• Orquestra de Metais (antiga Banda Marcial); e

• Grupo Drum Latas (que utilizam materiais recicláveis como instrumentos musicais).

Outra atração do projeto é o Coral. São as vozes dos alunos das escolas municipais de

Barra Mansa, que percorrem os mais diversos eventos culturais da cidade, apresentando boa

música para a comunidade barramansense.

Estas novas atuações e colaborações artísticas são experiências importantes para um

conjunto sinfônico relativamente novo e têm tido um impacto bastante perceptível na

qualidade de suas performances musicais, permitindo que o grupo possa crescer

artisticamente enfrentar repertórios de nível cada vez mais alto.

O projeto conta, ainda, com 100 pessoas envolvidas, entre voluntários, monitores e

professores. Aos monitores e professores, é paga uma bolsa-auxílio com valores que variam

entre R$ 560,00 a R$ 1.100,00. Doze músicos do Rio de Janeiro vão a Barra Mansa duas

vezes por mês para ministrar aulas aos integrantes da orquestra. Segundo o coordenador geral

do projeto, o maior desafio é desenvolver a cultura musical clássica na cidade de Barra Mansa

e região. Por sua contribuição à cultura, o projeto rendeu a Barra Mansa, em 2006, o Prêmio

Cultura Nota 10, outorgado da FUNARJ (Fundação Anita Mantuano de Artes do Rio de

Janeiro). E, além da Saint-Gobain, o projeto social conta com o apoio financeiro de empresas

como a Light S.A., Votorantim Siderurgia, Nova Dutra - Grupo CCR e White Martins.

3.4. O PROJETO SOCIAL E OS BENEFÍCIOS DA LEI ROUANET

O Projeto Música nas escolas é o único projeto, dentre os que a Saint-Gobain

Canalização apóia, que é mantido com apoio na Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à

Cultura) e na Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro (Lei do ICMS). Para que

o Projeto Social Música nas Escolas pudesse estar de acordo com a Lei Rouanet, ele precisou
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ser aprovado pelo Ministério da Cultura (ANEXO 11), sendo apresentado à Coordenação

Geral do Mecenato e aprovado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura através de um

formulário de inscrição, que precisa ser renovado anualmente para ter validade. O Projeto,

segundo o Coordenador Geral do Música nas Escolas, não se encaixava em nenhuma lei

cultural específica antes de se inscrever. Entretanto, não precisou se adaptar para que

preenchesse os requisitos da Lei. A única mudança do Projeto é que, após o mesmo ter sido

aprovado pelo Ministério da Cultura, ele precisou, a partir de então, prestar contas às

empresas patrocinadoras e à Prefeitura Municipal de Barra Mansa. A Saint-Gobain

Canalização solicita a prestação de conta anual, enquanto as outras empresas patrocinadoras

têm o relatório mensal dos gastos do Projeto.

O Gráfico 1 demonstra a evolução do percentual de captação de recursos na área

musical, através da Lei Rouanet, entre os anos de 1999 e 2008:

Gráfico 1: Percentual de captação de recursos na área de música, entre os anos 1999 e 2008

Cap açao - Área: , .uSlca

FONTE: Ministério da Cultura (2008)

A parceria Saint-Gobain Canalização com o Projeto Música nas Escolas, sob os

auspícios da Lei Rouanet, surgiu, segundo a Assessoria de Imprensa do projeto, no ano de

2008. Com a implantação do Projeto Música nas Escolas, pela Prefeitura Municipal de Barra

Mansa, houve a possibilidade de empresas como a Saint-Gobain investirem em ações de

cultura de maneira sistemática. A parceria com a SGC, no entanto, não vai além da

contribuição financeira das empresas. As organizações patrocinadoras, como é o caso da



24

Saint-Gobain, não participam da Gestão do Projeto, somente em acompanhamento ou
. - , .supervlsao, caso necessano.

Os beneficios da parceria com a Saint-Gobain podem ser visto por duas óticas: pela

empresa, é a oportunidade de ver seu nome vinculado a um trabalho consistente, que difunde

a cultura nas escolas do município. Pelo Projeto, é a possibilidade de alcançar os objetivos

que, por motivos fmanceiros, não seriam possíveis sem a participação da Saint-Gobain

Canalização e das outras empresas envolvidas. São essas parcerias que dão credibilidade ao

projeto e garantem sua continuidade.

O principal beneficio para o Música nas Escolas, segundo a Assessoria de Imprensa,
"É a certeza de que crianças e jovens serão atendidos possibilitando seu

desenvolvimento musical e propiciando uma nova opção para os jovens

atendidos pelo projeto. É a possibilidade de buscar uma nova profissão, de

aprender coisas novas e de se tomar um cidadão culturalmente bem preparado,

que, no futuro será um diferencial em sua vida. Para os familiares, o retomo seria a

satisfação de ver os filhos envolvidos com atividades culturais e educativas, evitando

os males que o tempo ocioso pode trazer, além do sentimento de alívio por ver o filho

fora das ruas, ocupado com ações educadoras, já que 87% das crianças atendidas

pelo Projeto se encontram na periferia do município de Barra Mansa". (Assessoria de

Imprensa)

De acordo com a Assessoria de Imprensa, o resultado social desse investimento é

sentido por todos os munícipes nos locais onde há o investimento, porque a educação das

crianças e jovens do município de Barra Mansa é uma preocupação de toda a sociedade local

e, quando empresas são sensibilizadas a cooperar nessa tarefa, através desses investimentos

financeiros, principalmente, milhares de crianças são afastadas dos riscos sociais que cercam

seu crescimento e é observada uma mudança cultural e comportamental nos munícipes.

Segundo alguns pais e crianças envolvidas e beneficiadas com o projeto, há uma mudança

positiva nas relações inter-pessoais, maior disciplina, responsabilidade, maior

desenvolvimento social que, segundo os entrevistados, pode estar diretamente ligado ao

Projeto Social.

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa contribui, fmanceiramente, com uma quantia de

pouco mais de três milhões de reais anuais para o Projeto Música nas Escolas, sendo R$ 1,7

milhões ancorados pela municipalidade e o restante captado na iniciativa privada, segundo

informações fornecidas pelo Coordenador Geral do projeto Música nas Escolas. De acordo

com a Coordenação Geral do Projeto, essa quantia, aliada às contribuições empresariais, são

suficientes para que o mesmo sobreviva. Com o total dos investimentos, público e privados, o
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custo individual de cada aluno é de aproximadamente R$ 50,00 (cinqüenta reais) por

aluno/mês.
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4. A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NA SAINT-

GOBAIN REGIONAL
Segundo a Saint-Gobain.com (2006), o Grupo Saint-Gobain foi criado em 1665, com o

nome de Manufacture Royale des Glacês de Miroirs, para a fabricação de vidros e espelhos

para o Palácio de Versalhes. A empresa, que está presente no Brasil desde 1937, possui

unidades como a Saint-Gobain Canalização, Brasilit, Saint-Gobain Vidros, Saint-Gobain

Abrasivos, Saint ...Gobain Cerâmicas e Plásticos, Saint-Gobain Quartzolit e Saint-Gobain

Materiais Cerâmicos. Algumas dessas unidades tiveram suas razões sociais alteradas a partir

de 1o de novembro de 2000, como é o caso da Cia. Metalúrgica Bárbara, que passou à Razão

Social Saint-Gobain Canalização Ltda., unidade que marcou a chegada da multinacional

francesa no Brasil.

Na estrutura atual do Grupo, suas 11 atividades industriais e uma atividade de

distribuição em mais de 50 países estão agrupadas em cinco Pólos. Hoje, a Saint-Gobain é um

grupo multinacional, fabricante de materiais tecnológicos.

A unidade da Saint...Gobain Canalização possui atualmente 1323 funcionários diretos e

280 indiretos, sendo que 95% do seu quadro é composto por profissionais da região Sul

Fluminense.

Segundo o superintendente de Recursos Humanos as Saint-Gobain Canalização, a

Responsabilidade Social na empresa é dividida em dois focos: interno e externo. No que tange

ao trabalho interno a empresa tem uma série de iniciativas que visam à integração da família à

empresa, como programas de apoio educacional, ambiental e também de diversão e

conhecimento, quando esse trabalho envolve os filhos de funcionários.

Os diversos projetos sociais internos da empresa são fundamentados, segundo a

Superintendência de Recursos Humanos da Saint-Gobain, no respeito às pessoas e ao meio-

ambiente, tendo como foco as áreas de saúde, educação e cultura. Como exemplo, a empresa
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cita, entre os nove projetos sociais que estão em atividade na empresa atualmente, o Projeto

Geração de Renda, que disponibiliza cursos profissionalizantes para as esposas dos

colaboradores da empresa, promovendo o aprendizado e contribuindo para a inserção no

mercado, e o projeto Amigos da Natureza, que promove uma aula-passeio pelo Horto

Florestal de Volta Redonda para os filhos de colaboradores, focando a conscientização

ambiental e uma harmonização com a natureza local.

De acordo com o superintendente, a Saint-Gobain Canalização entende que o

investimento nos projetos sociais internos visa à melhoria da qualidade de vida de seus

colaboradores, familiares e comunidade, além de promover o voluntariado para os projetos

internos e fortalecer o espírito de solidariedade de todos os envolvidos direta ou indiretamente

com a organização. Para o entrevistado, a motivação para desenvolver os projetos sociais da

empresa tanto parece ser um misto de cobrança da sociedade, sensibilização para o tema

Responsabilidade Social e Cidadania Corporativa, assim como o interesse em melhorar a

imagem da empresa e aumentar seus lucros. Independente do motivo preponderante, os

resultados dessas ações, apesar dedificil mensuração, são evidentes: maiores investimentos

em desenvolvimento comunitário, educação, atenção à infância e juventude, inclusão social

de minorias, respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Nos trabalhos externos, de acordo com as informações do superintendente de Recursos

Humanos, a Saint-Gobain visa apoiar os programas da sociedade que se convertem em

projetos de auto-sustentabilidade, como o Música nas Escolas, projeto criado no ano de 2003,

e patrocinado pela Saint-Gobain, entre outras empresas, desde 2008.

Esse projeto, segundo a superintendência de Recursos Humanos da empresa, em razão

do valor financeiro envolvido, tem toda uma equipe da Prefeitura Municipal de Barra Mansa

que cuida da administração do mesmo, não havendo a necessidade do apoio da Saint-Gobain

na gestão.

4.1. PROJETOS SOCIAIS INTERNOS DA SAINT -GOBAIN
CANALIZAÇÃO

A equipe de Recursos Humanos da Saint-Gobain Canalização vem desenvolvendo, ao

longo dos anos, diversos projetos sociais internos nas áreas de educação, saúde e cultura. Tais

projetos visam a melhorias da qualidade de vida dos colaboradores da empresa, seus

familiares e comunidade, além de promover o voluntariado e fortalecer o espírito de

solidariedade dos envolvidos. Como exemplos, são citados os seguintes projetos:
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• Café com GRH -- O Projeto é realizado trimestralmente, como oportunidade de

integração entre a Gerência de Recursos Humanos e a família do colaborador -

cônjuge e filhos, tendo como foco a divulgação de ações de RH da empresa, através de

um bate-papo informal, seguido de visita à Usina de Barra Mansa;

• SG Canalização Baby - visa aproximar a empresa com a família dos colaboradores, no

ato do nascimento do filho (a) dos mesmos. O colaborador recebe, após o nascimento

da criança, um kit maternidade básico, contendo fraldas descartáveis, lenços

umedecidos, toalha de banho, entre outros itens;

• Palestras Participativas -- São ministradas Palestras Participativas e Educativas aos

cônjuges dos colaboradores, abordando temas que venham agregar valor ao ambiente

familiar, temas estes sugeridos pelos próprios colaboradores, como Orçamento

Familiar, Saúde Oral, Maternidade e Paternidade, Saúde da Mulher etc. Ao todo, são

ministradas três palestras ao ano, a cada quatro meses;

• Geração de Renda - O projeto disponibiliza cursos profissionalizantes para as esposas

dos colaboradores. O objetivo é promover o aprendizado das mesmas, contribuindo

para a inserção no mercado de trabalho e, assim, ampliar a renda familiar;

• Sabidinho - Através de parcerias com escolas da região, que têm a fonnação de

magistério na grade curricular, são disponibilizadas aulas de reforço nas disciplinas

Português e Matemática para os filhos (as) de colaboradores que estejam cursando o

Ensino Fundamental (la a 4a série). Tais aulas acontecem nos períodos da manhã e da

tarde;

• Encontro de Esposas - As esposas de colaboradores da empresa assistem palestras

motivacionais e participam de oficinas pedagógicas onde são oferecidas atividades

práticas. O principal objetivo é trazer à tona o potencial criativo de cada uma das

esposas, favorecendo, assim, novas práticas no mercado de trabalho que venham

assegurar a geração de renda;

• Férias na Fábrica - Evento voltado para os filhos de colaboradores, que possuam idade

entre 9 e 11 anos, e acontece nos períodos de férias escolares. Na programação do

evento, além de brincadeiras educativas, estão atividades que visam desenvolver uma

consciência ambiental, social e cultural;

• Gincana Cultural - O objetivo é promover uma gincana cultural direcionada aos filhos

dos colaboradores, que estejam cursando o Ensino Médio. Os jovens são desafiados a

participar de atividades de cunho pedagógico, que consistem na aplicação de testes,
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abrangendo temas de conhecimento gerais e específicos. Os 40 primeiros colocados

(que devem atingir um aproveitamento entre 80 e 100%) participam de um passeio

cultural em cidades históricas da região, teatros, museus etc.;

• Amigos da Natureza - O projeto prevê um passeio pelo Horto Florestal da cidade de

Volta Redonda, para filhos de colaboradores (de 6 a 8 anos), com acompanhamento de

um profissional qualificado e monitores. O objetivo é promover uma aula-passeio,

focando a conscientização ambiental e uma hannonização com a natureza local.

Na Saint-Gobain Canalização, segundo a superintendência de Recursos Humanos, a

iniciativa de voluntariado é apresentada aos colaboradores através de campanhas e

solicitações internas como doações de alimentos, brinquedos, agasalhos, livros e até doação

de sangue. A maioria dos projetos é feito internamente e a empresa incentiva as equipes

através de campanhas de sensibilização e de apresentação dos resultados conseguidos para

que a SGC consiga sempre mais nas demais campanhas internas. O hábito do voluntariado na

empresa é adquirido através do tempo e hoje já podem ser encontradas várias iniciativas

isoladas de alguns funcionários em associações específicas, apoiadas pela empresa ou nos

projetos desenvolvidos pela empres~ que utilizam os meios de comunicação interna (grupos

de e-mails, por exemplo) para atingir os seus objetivos. Segundo ROSENBURG et aI, (2000)

"a participação dos funcionários em programas de voluntariado incentivados ou mantidos pela

organização constitui-se em beneficio para todas as partes envolvidas". Para Tenório (2004,

p.29), a cidadania empresarial é muito utilizada para demonstrar o envolvimento da empresa

em programas sociais de participação comunitária, por meio do incentivo em programas de

trabalho voluntários, do compartilhamento de sua capacidade gerencial, de parceiras com

associações ou fundações e o investimento em projetos sociais nas áreas de saúde, educação e

meio ambiente.

4.2. PROJETOS SOCIAIS EXTERNOS
Segundo o superintendente de Recursos Humanos da empresa, os gestores entendem que

a responsabilidade social da empresa é apoiar e conceder os subsídios necessários para que os

grupos mais vulneráveis socialmente da região Sul Fluminense tenham possibilidade de, no

médio/curto prazo, ter retomo dos projetos, sem que haja a necessidade de apoio por tempo

indeterminado pela empresa. Alguns processos necessitam de apoio em períodos alternados,

além de dar apoio à capacitação dos beneficiários diretos envolvidos nos projetos apoiados

pela empresa. A característica comum de todos os projetos que a Saint-Gobain Canalização
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apóia é que são projetos que envolvem as populações mais carentes e, segundo o entrevistado,

a empresa tem a preocupação de que não seja apenas a doação de uma quantia em dinheiro,

mas um apoio para sua auto-sustentabilidade. Uma outra característica é que a empresa não

tem um foco apenas nos projetos externos, mas também sabe da responsabilidade com os

funcionários e suas famílias, que se auxiliam do apoio empresarial para que possam exercer

seus direitos de cidadãos. Na Saint-Gobain Canalização isso ocorre através de iniciativas

ligadas à formação educacional e ao meio ambiente, ou de responsabilidade sócio-econômica,

como os programas de formação profissionalizante de esposas ou nas palestras que ocorrem

periodicamente para orientação da utilização do crédito consciente dos funcionários.

Nas iniciativas de cunho social, segundo a superintendência de Recursos Humanos, a

Saint ...Gobain Canalização, inicialmente, não tem a preocupação de retomo financeiro dos

investimentos da mesma. Apenas no ano de 2008 a empresa conseguiu apoiar o projeto da

Prefeitura de Barra Mansa, o Música nas Escolas, com a utilização da Lei Rouanet, (Lei nO

8.313/91). (ANEXO 111)

Apesar de não ter um programa social previamente estruturado, o desembolso no ano de

2007 pela Saint-Gobain Canalização foi de, aproximadamente, 250 mil reais, entre projetos

internos e externos. A contribuição ao projeto Música nas Escolas foi de 50 mil reais no ano

de 2007 (ANEXO IV), segundo o Ministério da Cultura. Dentre os demais projetos sociais

externos ajudados frnanceiramente pela Saint-Gobain, se encontram:

• APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Barra Mansa e Itaúna

(MG)) , cuja missão é promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção,

orientação, prestação de serviços e apoio às famílias, direcionadas a melhoria de

qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e

solidária;

• Encornem (Encontro de Meninos e Meninas - Barra Mansa). A entidade presta

serviços de apoio, aprendizagem e de humanização às crianças mais carentes, dentro

de um convênio com o Estado e a Prefeitura de Barra Mansa;

• Creche Menino Jesus - Barra Mansa, que acolhe crianças carentes da cidade de Barra

Mansa; e

• CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - Itaúna (MG)), fundamentado

em fortalecer a relação entre a administração governamental municipal e seus

cidadãos, que pode proporcionar a integração de suas ações e a descentralização dos
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serviços num espaço único, por meio de parcerias entre os órgãos públicos federais,

estaduais e municipais, entre outros.

A Saint-Gobain consegue compensar parte do valor investido no projeto Música nas

Escolas no pagamento total do Imposto de Renda, mas todos os demais projetos são apoiados

com recursos da empresa, sem dedução no Imposto de Renda, como o apoio à APAE, à Casa

da Criança e do Adolescente, ao Encomem e à Creche Menino Jesus, entre outros projetos

sociais. O maior ganho para a empresa, segundo o superintendente de Recursos Humanos da

Saint-Gobain Canalização, "é a oportunidade da empresa de cumprir um pouco de sua

responsabilidade corporativa na sociedade em que está inserida, além de trabalhar em prol da

imagem de uma empresa socialmente responsável".

A percepção do retomo do investimento da empresa nos projetos internos e externos

vem, segundo o superintendente, através do reconhecimento interno de seus funcionários,

como foi o caso da última campanha da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes

do Trabalho, realizada an1lalmente), ocorrida entre os dias 13 e 17 do mês de Outubro de

2008, em que a Saint-Gobain Canalização recolheu duas toneladas de alimentos, distribuídas

em instituições sociais do município de Barra Mansa. Ainda de acordo com o superintendente,

a outra percepção da empresa do retomo não-financeiro, e sim social, é saber que várias

esposas de funcionários formadas nos cursos do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem

Comercial), patrocinados pela Saint-Gobain Canalização, hoje têm uma ocupação que

aumenta a renda familiar com seus trabalhos, entre outros.

Cada projeto social que a Saint-Gobain Canalização auxilia, em maior ou menor

intensidade, a construir a imagem de empresa socialmente responsável. Entretanto, o

superintendente alega que esse rótulo não deve ser visto com o intuito de estratégia de

marketing da empresa, já que o ramo de atuação da Saint-Gobain global é desvinculado do

consumidor "comum", pois o processo de venda da empresa é B2B (business to business - de

acordo com o site Tradecom (2008), pode ser definido como a substituição dos processos

fisicos que envolvem as transações comerciais, entre empresas, por processos eletrônicos), e

os clientes, de um modo geral, são grandes companhias de saneamento e grandes

empreiteiras. A mídia especializada da empresa, nesse caso, é a divulgação técnica dos

produtos oferecidos pela Saint-Gobain. De qualquer sorte, é importante ressaltar que a SGC

não utiliza os seus projetos sociais na sua área comercial com o intuito de venda de seus

produtos. A divulgação é interna e vinculada aos meios de comunicação internos e/ou

específicos. Entretanto, a empresa mantém sua imagem com esse patrocínio, ainda que não
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atinja seu mercado consumidor diretamente. A imagem da empresa, portanto, é passada à

comunidade como uma organização responsável socialmente.

O maior motivo do patrocínio da empresa foi o impacto do Projeto Música nas Escolas

na sociedade da região sul-fluminense, mais especificamente na cidade de Barra Mansa. A

SGC é uma empresa que tem aproximadamente 1600 empregados entre diretos e indiretos e,

em Barra Mansa. a relação com a sociedade é muito forte do ponto de vista social e

econômico. Segundo o superintendente de Recursos Humanos da empresa,
"Como o Estado não consegue atender todas as necessidades da população, as

empresas tem uma responsabilidade muito grande sobre a sociedade onde vive

e dos trabalhadores e moradores que vivem dela. Acompanhamos o impacto através

de reuniões com o Comitê Gerencial do Projeto, além das diversas publicações acerca

do sucesso do projeto que encontramos em grandes meios de comunicação brasileiros.

Uma outra forma de acompanhamento é a satisfação de alguns funcionários da Saint-

Gobain Canalização, cujos filhos participam do projeto".

Na opinião do superintendente de Recursos Humanos, a maior dificuldade para que as

empresas possam auxiliar mais e melhor os projetos sociais é que, apesar de organizações

como a Saint-Gobain receberem dezenas de propostas sociais independentes, poucas delas

estão preparadas para realmente estabelecer um projeto social, com beneficio fiscal ou não.

Ou seja, as intenções de auxílio são diversas, mas poucos se preparam como deveriam para

esse tipo de trabalho.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. CONCLUSÃO
A prática da Responsabilidade Social Empresarial requer mudanças culturais, exigindo

que empresas e parceiros busquem um processo conjunto, sem prejuízo de uns e resultados de

outros.

Pôde-se observar que os investimentos sociais privados da Saint-Gobain Canalização

foram alocados de forma a atender os públicos internos e externos da organização.

Internamente, por meio dos Projetos Sociais desenvolvidos pela própria empresa, e

externamente, em investimentos em Projetos Sociais da comunidade na qual a empresa está

inserida. Os critérios para a escolha dos projetos, segundo a superintendência de Recursos

Humanos da empresa, foram a sustentabilidade dos mesmos e o fato de serem projetos que

envolvem as populações mais carentes da região Sul Fluminense.

Dentre os projetos apoiados pela empresa, foi analisado o Projeto Música nas Escolas,

iniciativa desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que visa ensinar música às

crianças provindas, majoritariamente, da periferia da cidade. Dessa forma, pôde-se observar

que este projeto, além de beneficiar os alunos da rede pública de ensino, também traz

benefícios para a empresa, tanto na divulgação de suas ações na comunidade local como

também pelo fato de este projeto ser apoiado pela Lei Rouanet.

Seja qual for o real motivo que leva uma empresa a investir em um projeto social, se sua

motivação é financeira ou mesmo altruísta, é inegável que esse tipo de ação traz grandes

beneficios para a sociedade e para a empresa. Em se tratando do público atendido pelo projeto

Música nas Escolas, que está em torno de cinco mil e cem crianças e adolescentes, traz muitos

beneficios para as crianças e suas famílias.

Se, por um lado, a organização consegue seus beneficios financeiros - amparada pela

Lei Federal de Incentivo à Cultura, por outro lado a sociedade também ganha. As leis de
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incentivo à cultura, em âmbito federal, estadual ou municipal, têm como objetivo estimular o

desenvolvimento do setor cultural do país, através de doação de recursos financeiros, produtos

ou serviços a projetos previamente aprovados.

Nesse cenário apresentado pelo presente Trabalho de Conclusão de Curso, foi

demonstrado que a empresa Saint-Gobain desenvolveu uma relação ganha-ganha com o

Projeto Social e com a sociedade. Uma vez que a empresa é beneficiada fmanceiramente com

a Lei Rouanet ao ter seu patrocínio deduzido do Imposto de Renda, o Projeto e a sociedade

também ganham, devido ao auxílio fmanceiro recebido, ainda que pouco significativo se

comparado à verba total recebida, demonstrando como se fazer mais pelos adolescentes

assistidos pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, com a verba considerada "suficiente".

Os ingredientes, nesse caso, são a motivação dos envolvidos no projeto, o foco no resultado

social e o trabalho em grupo, uma vez que mais de 100 pessoas, entre professores e

voluntários são responsáveis pelo futuro profissional e artístico de mais de cinco mil crianças,

e considerando também que os patrocinadores não participam da gestão do projeto. No caso

apresentado, o projeto social cresceu e a participação da empresa, atualmente, é secundária.

A Saint-Gobain reconhece a importância de seu investimento, mesmo que o mesmo seja

feito por motivos financeiros. Com isso, evidenciam-se as contradições entre a vivência, o

discurso e a prática da empresa.

A iniciativa de apoio e desenvolvimento de projetos, internos e externos, adotada pelas

empresas pode ser capaz, de alguma maneira, contribuir com a melhora da vida social da

comunidade na qual a empresa está inserida, principalmente se estes investimentos, ainda que

poucos, se comparados com os investimentos totais, forem adotados como uma filosofia

corporativa, e não como estratégia corporativa.

Foi constatado, ainda, que as práticas organizacionais internas podem influenciar os

colaboradores, agregando aos mesmos experiência para que a prática do voluntariado seja

espontânea, criando ou não um vínculo com a empresa e sua imagem.

5.1 LIMITAÇÕES
Dificuldades relacionadas à disponibilidade de tempo fizeram que não fosse possível

realizar uma entrevista pessoalmente com o superintendente de Recursos Humanos da Saint-

Gobain Canalização. A não-possibilidade de fornecer informações financeiras relevantes e

publicáveis sobre o envolvimento da empresa com o projeto e do projeto com a empresa,
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tanto por parte da coordenação geral do projeto quanto por parte do superintendente de

Recursos Humanos, também foi prejudicial ao desenvolvimento do trabalho.

5.2 PROPOSIÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS

O objetivo de contribuir financeiramente com um projeto social do porte do Música nas

Escolas é, segundo a gerência de RH da Saint-Gobain Canalização, contribuir para sua auto-

sustentabilidade. Entretanto, a empresa não possui vínculo, além do financeiro, com o projeto

Música nas Escolas. O desenvolvimento de uma gestão integrada de empresas com projetos

sociais e as mudanças trazidas com a implantação da mesma poderiam ser elementos de

estudos futuros. Ou ainda, com o benefício da Lei Rouanet, que garante que uma empresa

deduza de seu imposto de renda parte do valor investido, é possível verificar ou mensurar até

que ponto uma comunidade valoriza uma empresa cidadã, que possui iniciativas internas e

patrocina iniciativas externas, como é o caso da Saint-Gobain Canalização?
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ANEXO I
Projetos com captação de recursos por ano e área cultural

RESUMO 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Total

Artes Cênicas 77 126 149 169 245 336 367 409 427 506 597 617 343 4.368
Artes Integradas 59 112 115 70 45 51 85 101 141 196 261 324 177 1.737
Artes Plásticas 37 61 90 90 94 112 115 104 155 209 241 243 .128 1.679
Audiovisual 82 121 123 111 104 132 158 146 209 283 382 432 302 2.585
Hu anidades 64 109 185 240 237 275 350 471 462 551 598 366 4.052
úSlca 88 1 O 200 225 226 2S 278 34 576 604 708 373 ct:2 ~

Património Cultural 64 97 133 130 142 118 120 154 204 239 272 250 174 2.097
Total Geral 451 736 915 955 1.095' 1.212 1.371 1.542 2.041 2.471 2~908 3.172 1.863 20.732

FONTE: Ministério da Cultura
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ANEXO II
Instruções de preenchimento do formulário para o mecenato

Mecanismo de Apoio

X Mecenato

1. Identificação do Projeto
Título O título é de livre escolha
Área(*): Segmento(*) :
Modalidade(*) : Endereço na Internet : Se Houver
Assinale somente se for o caso Assinale somente se for o caso
D Projeto refere-se à cultura negra D A iniciativa da realização é no Exterior
D Patrimônio Histórico tombado pelo IPHAN
Localidade: Informe a(s) cidade(s) onde o projeto será realizado

I f
SE PROPONENTE PESSOAJURÍDICA:
d d d E t-d d P t d d- - tn orme os a os a n I a e roponen e e e seu Irlgen e

2. Identificação do Proponente
Em caso de entidade pública, indique a esfera e o tipo de administração a que
pertence

o De direito público:
Esfera Administrativa: Federal o Estadual o Municipal o
Administração: Direta o Indireta o

P Em caso de entidade privada, assinale a opção correspondente:
E o De direito privado sem fins lucrativos de natureza cultural
S O De direito privado com fins lucrativos de natureza cultural
S
O Entidade: CNPJ:
A

Endereço:
J
U Município: UF: CEP:
R,

Telefone: FAX: Endereço eletrônico (E-mail):I
D
I Dirigente: CPF:
C
A C.I./Órgão Expedidor: Cargo:

Matrícula: Função:

Endereço Residencial:

Cidade: UF: CEP:
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SE PROPONENTE PESSOA FÍSICA: preencha apenas os campos abaixo

P Nome: CPF:
E
S
S C.I./Órgão Endereço:
O Expedidor:
A

F Município: UF: CEP:,
I
S
I Telefone: Fax: Endereço eletrônico (e-mail):
C
A

AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE SUA PREFERÊNCIA (Indicar a agência do Banco
do Brasil onde o MinC abrirá a conta do ~roieto, caso este seja a~rovado t
Nome n.o

(*) Ver tabelas de Areas e Segmentos e Modalidades

3. Objetivos
Lembre-se que:

• Os objetivos devem ser expostos de maneira clara e sucinta e expressar o(s) resultado(s)

que se pretende atingir, o(s) produto(s) final(is) a ser(em) alcançado(s), período e local

da realização.

• Um projeto pode ter mais de um objetivo, mencione todos.

Exemplo:

Objetivo Geral - Abordar o Movimento Surrealista e suas manifestações artísticas.

Objetivos específicos:

• Promover uma exposição de artes plásticas com obras representativas do Movimento

pertencentes a coleções particulares e de museus, em cinco capitais brasileiras, uma em

cada região, no período de julho a dezembro de 2004;

• Promover um ciclo de debates composto de 15 palestras, três em cada uma das cidades

onde a exposição se realizará.

4. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:

• Por que tomou a iniciativa de realizar o projeto?

• Que circunstâncias que favorecem sua execução?

• Quais os benefícios para a população quanto aos aspectos culturais, sociais e econômicos?

• Qual o diferencial desse projeto? (ineditismo, pionerismo, resgate histórico, etc.).

• Qual o histórico?

• Outros aspectos que julgue pertinente mencionar

s. ESTRATÉGIA DE AÇÃO ( MEMORIAL DESCRITIVO)

• Estratégia de Ação é o detalhamento das etapas de trabalho. Enumere e descreva as
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atividades necessárias para atingir o(s) objetivo(s) desejado(s) e explique como pretende

desenvolvê-Ias. Uma boa estratégia de ação é aquela que:

• Demonstra a capacidade do proponente em viabilizar o projeto;

• Detalha os objetivos e mostra claramente a ordem da realização;

• Prevê o tempo de duração de cada etapa;

• Lista os profissionais envolvidos;

• Demonstra coerência com o orçamento;

• Informa ações que não serão subsidiadas pelo mecanismo de apoio escolhido, mas que

são importantes na compreensão geral do projeto. Neste caso é necessário indicar como essas

ações serão custeadas.

6. REALIZAÇÃO DO PROJETO

Tiragem do produto cultural como discos, livros, jornais, vídeos ,cd-
rom, etc.

Indique aqui a tiragem dos produtos gerados pelo
comercializados e/ou se haverá distribuição

projeto. Em caso de espetáculos, informe o n.o P h tambe'm o PLA O Egratuita. reenc a

DISTRIBUIÇÃO DE PROD OSingressos.

Duração em minutos
(quando for produto
audiovisual)
Em caso de obra

audiovisual indique

Período de execução (n.o de dias
necessários à execução):

Informe, em dias , o

tempo necessário para a

execução do projeto,

desde a pré-produção até

a pós-produção

Plano de Distribuição do produto cu tura :

Informe se os produtos serão

CULTURAIS

Datas:

Início: I I Término: I I

duraçãosua em

Estimativa de público-alvo (quais as camadas da população/quantos):

Informe a data prevista para "níc'o e

término do projeto, considerando as etapas

de pré-produção e pós produção.

N.o do ato de tombamento e data (quando o bem for
tombado):

Indique a esfera de tombamento (fede ai I

estadual ou municipal), n.o e data do a

oficial.

minutos

Informe o públiCO estimado em:

7. O orçamento deverá refletir as etapas de trabalho descritas na estra ég-
ação e contar o detalhamento das despesas.

• quantidade,

• faixa etária,

• camada social
"• genero e

• localização geográfica.
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8. Resumo das Fontes de Flnancl manto - neste campo deve-se indicar,
obrigatoriamente, outros recursos previstos para a realização do projeto além dos
pleiteados ao mecanismo do PRONAC.Os recursos oriundos de outras fontes poderão ser
utilizados desde Que complementem o valor total do projeto. Exemplo:

Font_,- Valor
Mecenato {Lei 8.313/91) 25.000,00
Audiovisual (Lei 8.685/93)
Recursos Orçamentários {Inclusive FNCl
Leis Estaduais de Incentivo
Leis Municipais de Incentivo 20.700,00
2. Outras Fontes {inclusive contra~artidal
Total 45.700,00

9 • RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO (Neste quadro indique os totais de cada etapa de

trabalho, de acordo com o que foi descrito nas planilhas orçamentárias)

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTO POR ATIVIDADE
1 PRÉ-PRODUÇÃO/PREPARA~ÃO
2 PRODUÇÃO/EXECU~ÃO
3 DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO
4 CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO
5 IMPOSTOS lSEGUROS
6 ELABORAçAO/ AGENCIAMENTO
VALOR DO PROlETO:{R$)

Declaro, nos termos do art. 20 do Decreto 83.936, de 06/09/97 que:
M a) as informações aqui prestadas, tanto no projeto como em seus anexos, são de

minha inteira responsabilidade e podem, a qualquer momento, ser comprovadas;
E b) caso o apoio se concretize, a movimentação dos recursos somente poderá ocorrer

quando a captação alcançar, no mínimo, 20% do orçamento total, e que deverei
C solicitar previamente autorização do Ministério da Cultura;

c) estou ciente da obrigatoriedade de fazer constar o crédito à Lei Federal de
E Incentivo a Cultura, nas peças promocionais, no produto final ou serviço,

conforme modelo definido pelo manual de identidade visual do Ministério da
N Cultura, obedecidos os critérios estabelecidos pela portaria n.o 219 de 04/12/97

e, também, que o não cumprimento deste dispositivo implicará minha
A inadimplência junto ao PRONAC, por um período de 12 meses;

d) estou ciente de que devo estar quites com a União, inclusive com as contribuições
T de que tratam os art. 195 (INSS) e 239 (PIS/PASEP) da Constituição Federal, e

com o FGTS, para poder me beneficiar da lei de incentivos fiscais;
e) qualquer inexatidão nas declarações anteriores implicará o arquivamento do

O processo e que estarei sujeito às penalidades previstas no Código Penal
Brasileiro, sem prejuízo de outras medidas administrativas e legais cabíveis.

10. DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

111 . TERMO DE RESPONSABIUDADE
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Estou ciente que são de minha inteira responsabilidade as informações contidas no presente
formulário relativo ao meu projeto cultural, e que ao apresentá-lo este deve ser acompanhado
dos documentos básicos e dos específicos de cada área, sem os quais a análise e a tramitação
do projeto ficarão prejudicadas por minha exclusiva responsabilidade.

Local/data: ---I -----.J' _

Nome do proponente: __ -- ...•.Nooiiiii.iiiIio ••••miooiiiioiiiiooeíiiiiiío

Legível
(carimbo ou CNPl ou CPF)

Assinatura do Proponente: _

Nome e Cargo
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ANEXO III
Formulário de Solicitação de Patrocínio pela Empresa

COMUNICADO
MECENATO

Segmento Cultural:Ministério
da Cultura

N.OPRONAC:

REemo N° _

PRONAC - MECENATO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA, ABAIXO ESPECIFICADA, COMO PARTICIPAÇÃO NO PRONACIMECENATO, CONFORME ESTABELECE OS
ARTIGOS 26 E 18 DA LEI N. 8.313 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEx MINCI SRFIMF
N.o 01 DE 13.06.95.

DADOS DA PARTICIPAÇAO
01- TIPO DA OPERAÇÃO 02- VALOR DO INCENTIVO
ART. 26 DA LEI 8.313 ART.18 DA LEI 8.313/91

R$
[ l-DOAÇÃO [ l-DOAÇÃO
[ ] -PATROCÍNIO [ ] - PATROCÍNIO

03. BANCO:
A

05. N.o CONTA CORRENTE 06. DATA DO RECEBIMENTO DO04. N° DA AGENCIA:
INCENTIVO:

07. MENCIONAR A FORMA DE INCENTIVO: ( I..BENS [ I-SERVIÇOS

08. ESPECIFICAR A DOAÇÃO/P ATROCINIO:

09... FORMA DE AVALIAÇÃO DA DOAÇÃOIP ATROCINIO:

DADOS DO INCENTIV ADOR
10. NOME:

11. C.N.P.J/C.P.F: 12. ENDEREço:

13.CIDADE: 14. UF: 15. CEP: 16. TELEFONEIFAX:

17. EMPRESA: 18. FAZ PARTE DE ALGUM GRUPO EMPRESARIAL?

I PÚBLICA PúixÁhA
QUAL?

19. NOME DO DIRIGENTE MÁXIMo DA EMPRESA INCENTIV AOORA:

DADOSDOPROBTOBENEncUillO
20. NOME:

21. DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE APROVAÇÃO NO DOU:

22. PROPONENTE: 23. CNP J/CPF:

24. ENDEREÇO: 25.TELEFONEIFAX:

26. CIDADE: 27. UF: 28. CEP:

DADOS DO DECLARANTE (NO CASO DE PESSOA JURÍDICA)
29. NOME:

30. C.P.F: 31. CARGO: 32. TELEFONE:

33. LOCALIDATA: 34. ASSINATURA

lO. VIA - INCENTIV ADOR I 2°VIA-SECRETARUVN.ITNC I 3°. VIA - EMITENTE
OBS.:JUNTAR A ESTE COMUNICADO DE MECENATO CÓPIA DO EXTRATO BANCARIO COMPROVANDO O DEPÓSITO.

FAVORATENTARSEMPREÀSORlENTAÇÕESDEPREENCHIMENTO.
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Ministério
da Cultura

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CUL TURA - MECENA TO

-COMUNICADO INFORMAÇAODO
RECIBO MECENATO BENEFICIADO

INSTRUÇÕESCAMP()

OBS: INFORMAR O NUMERO DO RECIBO,
SEQUENCIALMENTE, POR PROJETO.

01 • Especificar se o incentivo foi na forma de
Doação ou Patrocínio e referente a qual
legislação, Lei 8.313/91 ou Medida Provisória
2.228-1. (pessoas fisicas e jurídicas com fms
lucrativos não podem receber doação).

02 • Especificar o valor da doação ou patrocínio em
REAIS.

03 • Nome do Banco.
04 • Agência
05 • Número da conta em que foi feito o depósito

(conta específica para o projeto)
06 • Data em que foi feito o depósito
07 • Indicar a forma do incentivo, se foi em bens ou

serviços. Caso seja em numerário, não precisa
preencher.

08 • Quando o incentivo ocorrer na forma de
prestação de serviços ou fornecimento de
material, especificar e quantificar os mesmos ..

09 • Informar o critério utilizado na atribuição do
valor do incentivo, quando este for na forma de
prestação de serviços ou fornecimento de
materiais ou bens. Ex.: Preço tabelado; preço
praticado no mercado, etc.

10 • Nome da pessoa fisica oujuridica que concedeu
o incentivo.

11 • Informar o n° do C.N.P.J ou CPF, de acordo
com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou
Pessoa Física, conforme for o caso.

CAMPO

12 a 15
16

20

21

22
23

24a28

29

30a32

33

34

17

18

19

INSTRUÇÕES

• Auto explicativo
• Informar o nO do telefone e/ou fax da

empresa incentivadora.
• Informar a natureza da empresa

incentivadora.
• Caso a empresa incentivadora pertença a

algum Grupo Empresarial, informar o
nome desse grupo.

• Nome do Dirigente máximo da empresa
Incentivadora

• Nome do projeto beneficiado (idêntico ao da
portaria)

• Data da publicação no Diário Oficial da
União da aprovação ou prorrogação.

• Nome do proponente do projeto
• Informar número do CNP J ou CPF do

Proponente
• Dados completos do endereço do

proponente
• Nome do responsável pelo

projeto(proponente ou pessoa delegada
para tal.

• Dados do responsável ou pessoa
delegada

• Data da emissão do Comunicado

• Assinatura do Responsável ou pessoa
delegada

OBS: De acordo com a Portaria nO46, do
Ministério da Cultura, publicada no Diário
Oficial de 16 de março de 1998, os recibos

que apresentarem erros de preenchimento,
dados incompletos, ou em modelo diferente

daquele aprovado pelo Ministério da
Cultura, serão devolvidos ao proponente

para a devida correção, não ficando
nenhuma via de posse deste Ministério.

Diante deste fato, solicita-se especial
atenção em seu preenchimento, para que o

incentivador não seja prejudicado.



ANEXO IV
Maiores Incentivadores da Cultura - Ano 2007

48

1 33000167000 1o1 Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás

2 33592510000154 Companhia Vale do Rio oce

3 02558157000162 Telecomunicações de São Paulo S.A

4 00000000000191 Banco do Brasil S.A
5 60746948000112 Banco Bradesco S/A

6 00001180000207 Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras

7 33657248000189 Banco Nacional de esenvolvimento Econômomico
e Social - BN ES

8 33042730001771 CSN - Companhia Siderúrgica Nacional

9 06981180000116 Cemig istribuição S.A
10 51990695000137 Bradesco Vida e Previdência S/A

11 16701716000156 AT Automóveis S/A

12 76492172000191 Banco Banestado S.A.
13 60701190000 104 Banco taú S.A

14 33000118000179 Tel9mar Norte Leste S.A

15 02790893000141 Comoanhia Siderúra;ca aulista S.A - COSI?A

1 5 2 O1 O r scan a i ip õ s =in nc iras S
1089 031728740001 14 AL - America La ina Logis ica In ermodal SiA
1O O 7536 57 00 2 O C e iI L d .
109105535694000185

1092 O 218 3 00 135

1093 60741303000197

B roda a L da.

diouro Gra i a Edi ora d

9 ublicidade da

1 616 5723 00166 icol EI ro Ele r nica da.

1095 61015582000174 Companhia aulis a de =nergia Ele rica

10 307 2555000170 Companhia d Can a~ Co pac ar

10 7 61522512000102 Cons ruções e Comércio Camargo Corrêa S.A.

98 86 2 8 162
1O 9 20730099005153 Sadia S.A

11 O 07522191 00 1 1 i S iços Indu ri is

1101 02777131000610 enkel L da

1102 O 2 000157 in ração Jundu L da

FONTE: Ministério da Cultura

172.253.666,67

33.114.840,30

21.915.810,34

20.539.139,16

20.271.329.90

14.341.185,48

12.646.501,46

11.915.609,77

11.047.480,63

10.894.295,00

10.313.086,44

10.163.053,27

9.175.446,58

8.759.938,01

8.536.986.81

50. 0,0
50.000,00
50.0 0,00
50.000,00
50.0 ,00
50.000,00
5 .00 ,

50.000,00
50.0 0,00
50.000,00
.... O

50.000,00
50. 00,00
50.000200

50.0 0,00


