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Introdução  

Nas duas últimas décadas, sobretudo na década de 90, assiste-se a proliferação 

de ações de empresas privadas aparentemente na direção da resolução de 

problemas sociais e relativos à infra-estrutura urbana de cidades brasileiras, que, 

até muito recentemente, eram de responsabilidade da Administração Pública 

Municipal e/ou assumidos por entidades sem fins lucrativos1.  

Ao longo desse período, foram poucos, e em sua maioria de caráter exploratório, 

os trabalhos e as publicações que trataram dessa nova realidade. Assim, também 

pouco se sabe sobre as razões que, concretamente, estão levando as empresas 

a esse tipo de atuação nas cidades brasileiras e, menos ainda, sobre as 

possibilidades, potencialidades, limites e riscos da mesma em/para tal resolução. 

Esse texto resulta de trabalho realizado com a finalidade de colaborar para a 

construção desse conhecimento. Apresenta de forma resumida: ações 

empresariais realizadas aparentemente na direção da resolução de problemas 

sociais e relativos à infra-estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro, nas 

décadas de 80 e 90; processos mais amplos aos quais essas ações estão 

relacionadas; motivos/razões utilizados por representantes das empresas para 

justificá-las; benefícios obtidos pelas empresas com a sua realização; 

                                            
 Cláudia Ribeiro Pfeiffer é socióloga, mestre e doutora em planejamento urbano e regional pela ٭
UFRJ. Exerce a função de Docente Associada no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional (IPPUR) da mesma universidade. Integra o Corpo Docente do MBE Responsabilidade 
Social e Terceiro Setor, do Instituto de Economia (IE), também da UFRJ. E é sócia/consultora da 
MPP Management de Projetos e Processos Ltda, uma pequena empresa de consultoria e 
treinamento em gerenciamento de projetos.  
1 Por problemas sociais está-se entendendo aqui problemas decorrentes da incapacidade de uma 
determinada sociedade de assegurar a todos os indivíduos que a conformam um padrão de 
existência digno, ou seja, de assegurar a esses indivíduos as condições de vida reconhecidas 
socialmente como necessárias para tanto. Por exemplo, a existência de grupos sociais com 
dificuldades de acesso à educação básica e a oportunidades de trabalho. 
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possibilidades, potencialidades, limites e riscos da participação de empresas 

privadas na resolução de tais problemas.  

Trata-se do resumo de tese de doutorado desenvolvida no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

IPPUR/UFRJ, com o apoio financeiro do Programa de Apoio à Pesquisa em 

Administração Pública – PAP, da Fundação CAPES e da Escola Nacional de 

Administração Pública – ENAP (Pfeiffer, 1999)2, a partir dos seguintes 

procedimentos metodológicos: 

• pesquisa bibliográfica em temas relacionados à atuação empresarial 

objeto do estudo – responsabilidade social da empresa, filantropia 

empresarial, “Terceiro Setor”, política e gestão urbana ou local, parceria 

público-privado; 

• formulação de hipóteses explicativas para a mesma, com base nos 

resultados dessa pesquisa; 

• identificação de empresas privadas com a atuação objeto do estudo na 

cidade do Rio de Janeiro (em torno de 100), através de consultas a 

autoridades e técnicos municipais envolvidos em processos que 

resultaram em “parcerias” entre a Administração Pública Municipal e 

empresas privadas, a instituições que desenvolveram pesquisas sobre 

iniciativas privadas em benefício público ou que foram citadas por estas, 

e a entidades empresariais; 

• entrevistas não estruturadas focalizadas com empresários/executivos de 

empresas de amostra selecionada segundo o critério de reproduzir a 

diversidade do universo identificado (26); 

                                                                                                                                    
Por problemas relativos à infra-estrutura urbana, condições precárias de áreas públicas e de 
prédios e instalações destinados à prestação de serviços públicos; ineficiência da máquina 
administrativa na prestação desses serviços. 
2 A referida tese foi publicada em livro, sob o título Por que as empresas privadas investem em 
projetos sociais e urbanos no Rio de Janeiro (Pfeiffer, 2001). 
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• entrevistas não estruturadas focalizadas com as autoridades e técnicos 

municipais referidos (16), dentre os quais o então Secretário Municipal de 

Governo e 7 Subprefeitos; 

• análise e interpretação das informações levantadas, à luz das hipóteses 

explicativas inicialmente formuladas. 

Importa registrar que a elaboração da tese decorreu do interesse da autora em 

problematizar a participação de empresas privadas na resolução de problemas de 

cidades brasileiras e, especificamente, da cidade do Rio de Janeiro, na 

perspectiva de contribuir para a reflexão sobre alternativas para a gestão urbana, 

local. 

 
1. As atuações empresariais em questão: caracterizando ... 

Com base nos resultados dos procedimentos acima descritos, pode-se afirmar 

que a atuação de empresas privadas, objeto do trabalho, realizou-se sob duas 

formas nas décadas de 80 e 90: em “parceria” com a Administração Pública 

Municipal, isto é, em colaboração com a Administração Pública Municipal na 

realização de atividades em princípio de competência desta, sob outras formas 

que não através da compra de empresas públicas prestadoras de serviços 

(privatização), da prestação de serviços mediante contrato (terceirização) ou de 

instrumentos jurídicos tradicionais, como a concessão e a permissão de serviços 

públicos3; autonomamente4. 

 
1.1. A atuação em parceria 

Em parceria com a Administração Pública Municipal, e, sobretudo, nas regiões 

mais valorizadas da cidade (Centro, Zona Sul e Barra da Tijuca), atuaram 

empresas privadas de porte e setores/ramos de atividades diversos: médias, 

                                            
3 Cabe registrar que nesse trabalho não foram tratadas as colaborações entre empresas privadas 
e Administração Pública Municipal, efetuadas por meio de instrumentos jurídicos criados 
recentemente, como, por exemplo, a operação interligada e a urbanização consorciada, previstos 
no Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (1993), por essas colaborações não terem 
sido citadas nas fontes consultadas.  
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pequenas e micro empresas nacionais de marketing, publicidade, comunicação 

visual e transporte de passageiros; holdings, corporações multinacionais e 

grandes empresas nacionais dos setores e/ou ramos de atividades de distribuição 

de combustíveis e lubrificantes, financeiro, de tecnologia da informação, de 

incorporação e construção e de operação/administração de shopping centers5. 

Os tipos de atividades para cuja realização essas empresas colaboraram podem 

ser resumidos nos seguintes: 

• reurbanização e/ou manutenção de ruas e praças, freqüentemente no 

seu entorno ou no entorno de seus empreendimentos (incluindo 

colocação/reposição de mobiliário urbano; manutenção de canteiros 

centrais; obras para desobstrução/manutenção de galerias pluviais; 

construção, reforma e/ou manutenção de viadutos, passagens, 

ciclovias; paisagismo; etc);  

• construção, reforma e/ou manutenção de terminais rodoviários e de 

abrigos para usuários de ônibus em diversos pontos da cidade;  

• reformas em creches, escolas, banheiros públicos, postos policiais, 

abrigos para menores de rua, predominantemente na Zona Sul da 

cidade; 

• atividades voltadas aparentemente para a modernização do serviço 

público (capacitação de professores da rede municipal em 

metodologias pedagógicas modernas; elaboração de sistema 

gerencial para controle de doenças epidêmicas). 

Essa colaboração ocorreu por meio da prestação direta de serviços pelas 

empresas, quando elas dispunham dos recursos materiais, técnicos e humanos 

necessários para tanto; da contratação de empreiteiras ou outras empresas 

prestadoras de serviços, cadastradas na Prefeitura e indicadas por ela, quando as 

empresas não dispunham de tais recursos; e, no caso específico das atividades 

                                                                                                                                    
4 Aqui não estão incluídas as ações sociais desenvolvidas por institutos ou fundações 
empresariais, na medida em que essas organizações têm um caráter distinto das empresas, ainda 
que tenham sido criadas ou sejam mantidas por elas.  
5  A classificação das empresas da amostra foi feita com base nas definições dos entrevistados.  
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voltadas para a modernização do serviço público, da transferência de know-how 

organizacional, de software ou técnico, das empresas para os órgãos públicos.  

Em troca das obras e serviços que realizaram, as empresas receberam da 

Prefeitura, além de oportunidades de contribuir efetivamente para a preservação 

do meio ambiente urbano e para a melhoria da qualidade de vida da população, 

possibilidades de divulgar sua marca em áreas verdes da cidade6; autorização 

para veiculação de propaganda em logradouro público ou em local exposto ao 

público7; permissão de uso de bem público para fins lucrativos8; ou apenas 

reconhecimento pela colaboração e agradecimentos. 

 

1.2. A atuação autônoma  

A atuação empresarial autônoma apresenta outras características. 

As ações foram desenvolvidas por empresas de grande porte – “holdings”, 

corporações multinacionais e grandes empresas nacionais e estrangeiras -, dos 

setores/ramos de atividades químico, de distribuição de derivados de petróleo (ou 

de combustíveis e lubrificantes), de processamento de documentos, de 

administração/operação de shopping centers e de televisão. Voltaram-se para 

segmentos da população e de “comunidades” considerados “carentes”, ou seja, 

para pessoas, grupos ou comunidades que não dispõem de meios para fazer 

                                            
6 A divulgação da marca das empresas em áreas verdes da cidade foi possibilitada através de 
adoções dessas áreas por empresas, consubstanciadas mediante assinatura de Termos de 
Cooperação entre a Fundação Parques e Jardins (FPJ), criada em 1999 e vinculada à Secretaria 
de Meio Ambiente, a partir de 1993, e a empresa adotante, nos quais ficavam estabelecidos: a 
área escolhida para a adoça; o tipo de assistência que a adotante pretendia dar ao local; o período 
de vigência dessa assistência e os direitos e deveres de cada uma das partes envolvidas na 
cooperação. Segundo a FPJ, esse procedimento foi inspirado no reconhecimento de que as 
parcerias entre o poder público e a iniciativa privada constituem práticas vantajosas que vêm 
sendo utilizadas em larga escala nas principais cidades do mundo.  
7 A autorização para a veiculação de propaganda em logradouro público e em local exposto ao 
público é um ato administrativo negocial, discricionário e precário, regulamentado pela Legislação 
de Posturas Municipais do Município do Rio de Janeiro. Na ocasião da pesquisa, ela  era 
formalizada através de Termos de Ajuste, nos quais ficavam estabelecidos: o objeto do Termo; 
sua finalidade; o prazo da autorização e seu caráter precário; os encargos e as obrigações da 
autorizada; o órgão público responsável pelo cumprimento dessas obrigações, etc. 
8 A permissão de uso de bem público para fins lucrativos era formalizada através de Termos de 
Permissão de Uso, nos quais ficavam estabelecidos a área que seria utilizada; o uso que lhe seria 
dado; o prazo para esse uso, a remuneração e/ou os encargos que a permissionária deveria 
pagar/cumprir; as obrigações da permissionária; o órgão público responsável por acompanhar o 
cumprimento dessas obrigações, etc. 
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frente a necessidades, em nível reconhecido socialmente como digno, por conta 

própria. E traduziram-se nos seguintes tipos de atividades:  

• doações a entidades/organizações sem fins lucrativos que buscavam 

promover o desenvolvimento sócio-econômico de grupos/locais aos 

quais destinavam suas atividades;  

• promoção/realização de projetos de educação, esporte e capacitação 

profissional (principalmente para crianças, adolescentes e jovens);  

• instituição de premiações, criações de programas e outros incentivos 

com o objetivo de estimular a participação voluntária de seus 

empregados em ações comunitárias;  

• apoio logístico, material e/ou imaterial em campanhas voluntárias 

organizadas por terceiros;  

• e, no caso específico da empresa de televisão, ações, programas e 

projetos voltados para a divulgação de informações de utilidade 

pública (sobre a cidade, sobre saúde, etc.) e a prestação de serviços 

de “cidadania” (fornecimento de carteira de identidade e título de 

eleitor, cuidados médicos, assistência jurídica, etc.). 

As doações para entidades sem fins lucrativos que atuavam na direção referida 

orientaram-se por critérios que levavam em consideração a idoneidade da 

entidade e os resultados de suas atividades. A Ação Comunitária do Brasil 

constitui exemplo de entidade que, segundo as empresas, cumpria esses 

critérios9.  

                                            
9 A Ação Comunitária do Brasil, entidade sem fins lucrativos, fundada em 1966, reconhecida como 
de Utilidade Pública Federal e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, “nasceu por 
iniciativa de um grupo de empresários que entendeu da necessidade de prestar sua assistência a 
comunidades carentes e não somente a seus empregados e áreas de interesse” e tem por objetivo 
“promover o desenvolvimento sócio-econômico-cultural de comunidades carentes, caracterizadas 
por favelas e conjuntos habitacionais populares, de modo a tornar exeqüível e harmoniosa sua 
integração na sociedade maior”. Nesse sentido, desenvolve programas de capacitação sócio-
econômica (treinamento profissional com orientação sócio-educativa, formação de oficinas de 
produção, cooperativas informais e gerenciamento de negócios); educação comunitária para o 
desenvolvimento do espírito de “autoiniciativa” e ajuda mútua (assessoria a associações de 
moradores, lideranças e grupos informais e trabalhos com infância, adolescência, terceira idade e 
mulheres); esporte, recreação e cultura para a promoção de maior sociabilidade e cooperação; 
saúde e educação ambiental (orientações sobre a saúde e higiene, campanhas sanitárias, 
recuperação, melhoria e preservação do meio-ambiente). (http//sites.uol.com.br/acao_rio) 
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A promoção/realização de projetos de educação, esporte e capacitação 

profissional, principalmente para crianças, adolescentes e jovens de 

“comunidades carentes”, foram viabilizadas através de parcerias das empresas 

com entidades sem fins lucrativos e/ou organizações comunitárias. Nessas 

parcerias, geralmente as empresas financiavam a aquisição do material 

necessário ao projeto, a contratação da equipe técnica e, em alguns casos, a 

manutenção das instalações nas quais ele se realizava, assim como os gastos 

com alimentação, saúde, transporte e viagens dos envolvidos no mesmo, 

cabendo às entidades sem fins lucrativos ou às organizações comunitárias 

gerenciar o processo nos locais onde os projetos se realizavam.  

Os projetos consistiam em oferecer aos seus destinatários oportunidades de 

profissionalização e direcionamento para o mercado de trabalho, através de 

cursos de especialização e de estágios em empresas; e oportunidades de 

desenvolvimento físico, psicossocial e recreativo, através das práticas do 

atletismo, de voleibol, basquetebol, natação, futebol e futsal. Para neles 

ingressarem, as crianças, adolescentes e jovens tinham que comprovar 

freqüência escolar. 

As premiações, programas e incentivos criados com o objetivo de estimular a 

participação voluntária dos empregados das empresas em ações comunitárias, 

traduziram-se em ofertas de determinadas quantias para aplicação em projetos 

propostos e selecionados por eles ou pelas empresas, dentro de critérios pré-

estabelecidos por estas (por exemplo, os projetos deveriam resultar em benefício 

real e significativo para a comunidade e visar a independência das instituições 

carentes aos quais se destinavam); ou na duplicação de recursos que estes 

viessem a doar a campanhas consideradas “meritórias” de terceiros (Ação da 

Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, por exemplo).  

O apoio logístico, material e/ou imaterial a campanhas voluntárias (para 

recolhimento de donativos em situações de emergência, para arrecadação de 

fundos a serem aplicados em finalidades diversas, como, por exemplo, na defesa 

dos direitos da criança e do adolescente, na redução da mortalidade infantil e no 

atendimento a meninos e meninas de rua, na sustentação de entidades 
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beneficentes, etc.), foram realizados basicamente por empresas distribuidoras de 

combustíveis e pela empresa de televisão da amostra, as quais colocaram à 

disposição das campanhas instalações e equipamentos, produtos, pessoal, 

conhecimento técnico e meios de transporte. 

Por fim as ações, programas e projetos voltados para a divulgação de 

informações de utilidade pública e para a prestação de serviços de “cidadania” 

realizadas pela empresa de televisão ocorreram, respectivamente, através da 

utilização desse veículo de comunicação e de  parcerias com outras organizações 

da sociedade. 

 

2. Os processos mais amplos relacionados 

Se as atuações empresariais caracterizadas acima foram identificadas na cidade 

do Rio de Janeiro, elas podem ser relacionadas a processos mais amplos, que 

vem ocorrendo nas três últimas décadas, em diversas partes do mundo. São eles: 

• a valorização política da parceria público-privado em administrações 

públicas locais da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil - ou em 

outros termos, o aumento do interesse das autoridades públicas locais 

em atuar em parceria com empresas privadas na realização de 

atividades em princípio de competência dessas administrações;   

• a difusão de idéias em torno da importância da “filantropia privada”, da 

“cidadania empresarial”, do “investimento social privado”, da 

“cidadania participativa”, do “Terceiro Setor” e da “responsabilidade 

social da empresa” para o “capitalismo moderno” ou a “economia de 

mercado”, para a “democracia”, para o desenvolvimento da sociedade 

e para a própria empresa, no meio empresarial brasileiro e ibero-

americano.  

Na pesquisa bibliográfica e nas entrevistas realizadas para fins da elaboração da 

tese resumida nesse trabalho foram identificados elementos que indicam, por um 

lado, que grande parte das ações empresariais em parceria com a Administração 

Pública Municipal foi estimulada pelos Governos Cesar Maia (1993-1996) e 

Conde (1997-2000), inspirados em diversas experiências internacionais de 
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parceria público-privado em administrações públicas locais; e, por outro lado, que 

grande parte das empresas que atuam autonomamente são promotoras ou 

sofreram a influência da difusão de idéias destacada.    

Explicitemos esses processos. 

 
2.1. A valorização política da parceria público-privado em administrações 

públicas locais 

A valorização política da parceria público-privado em administrações públicas 

locais vem ocorrendo desde o final da década de 70, na Europa e nos Estados 

Unidos. A partir de então, aumentam significativamente as experiências 

administrativas realizadas com base na oferta de acesso a know-how específico – 

organizacional, de software ou técnico – do setor privado ao público; em 

contribuições financeiras ou materiais de empresas privadas para o fornecimento 

e/ou produção de um bem ou serviço público; em acordos de cooperação para 

construção, reforma e manutenção de infra-estruturas físicas e sociais; em 

acordos de cooperação para a elaboração de Planos Estratégicos para o 

desenvolvimento de cidades; na criação de sociedades de economia mista ou 

joint ventures para executar programas/projetos específicos; etc.10. Diversos 

fatores são associados a esse fenômeno:  

• problemas de operacionalidade e financiamento no âmbito das 

administrações locais (Fingermann e Loureiro, 1992);  

• crise do Estado e emergência do debate neoliberal (Fingermann e 

Loureiro, 1992);  

• necessidades dos governos locais de reestruturar-se e inovar para 

aumentar a flexibilidade frente às transformações ocorridas no cenário 

urbano, resultantes da globalização (Knox, 1993) - ou, em outros 

termos, necessidades dos governos locais de reinventar-se para 

executar as tarefas cada vez mais complexas colocadas pelo ambiente 

                                            
10 Essas experiências foram citadas em Lodovici e Bernareggi (1993), Harvey (1996), Osborne e 
Gaebler (1996) e/ou Castells e Borja (1996).  
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contemporâneo, caracterizado por mudanças rápidas e por clientes 

que exigem opções e qualidade (Osborne e Gaebler, 1996);  

• estratégia dos governos locais para maximizar a atratividade local para 

o desenvolvimento capitalista, em contexto de competição interurbana 

por investimentos do capital financeiro internacional, (Harvey, 1996) - 

ou, em outros termos, para a inserção competitiva da cidade nos 

espaços econômicos globais (Castells e Borja, 1996); etc. 

No Brasil, a valorização da parceria público-privado em administrações públicas 

locais é mais recente – ganha visibilidade sobretudo na década de 90. Ao longo 

dessa década, traduziu-se em experiências de colaboração financeira e 

administrativa de empresas privadas no planejamento/execução de projetos de 

desenvolvimento urbano e na realização de obras e serviços locais (urbanização, 

reurbanização, restauração, recuperação, revitalização, embelezamento e 

manutenção de espaços das cidades; atendimento a crianças e adolescentes em 

“comunidades carentes”; elaboração/desenvolvimento de projetos para a melhoria 

do padrão físico e pedagógico de escolas públicas, etc.)11. E foi associada aos 

seguintes fatores:  

• surgimento no país de condições propícias ao desenvolvimento da 

cooperação entre público e privado - redução da receita tributária 

própria dos municípios e das transferências intergovernamentais que 

complementam o orçamento local; pressão da demanda por serviços 

públicos, oriunda da parcela da população mais atingida pela política 

econômica recessiva; capacidade técnica, administrativa e gerencial 

do setor privado para sua introdução no mercado de bens e serviços; 

liquidez no setor privado que pode ser canalizada para financiar a 

construção e o fornecimento desses bens e serviços; e capacidade 

produtiva do setor privado ociosa, em busca de realização 

(Fingermann e Loureiro, 1992);  

• mudanças na forma de conceber Estado e Administração – quer-se 

um Estado que estimule, ajude, subsidie e busque a colaboração da 
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iniciativa privada na realização de suas atividades administrativas (Di 

Pietro, 1996);  

• crença de que a cooperação público-privado favorece o aporte de 

recursos financeiros, a construção de consensos políticos em torno de 

conteúdos programáticos de governo e uma maior eficiência 

administrativa na gestão dos recursos e serviços; o fato das agências 

de fomento multilaterais muitas vezes exigirem que os governos 

incluam a participação de organizações não-governamentais e de 

associações comunitárias e empresariais na gestão de projetos e 

programas por elas apoiados (Compans, 1997);  

• a difusão, no país, de experiências administrativas européias e 

americanas consideradas bem sucedidas, que contaram com a 

cooperação da iniciativa privada (Compans, 1997; Fernandes, 1997; 

Figueiredo e Lamounier, 1996).  

No Rio de Janeiro, a valorização da parceria ocorreu a partir do Governo César 

Maia (1993-1996), e em virtude desse governo e do seu sucessor considerarem, 

assim como Castells e Borja (1996), que a articulação entre administrações 

públicas, agentes econômicos públicos e privados, organizações sociais e cívicas, 

setores intelectuais e profissionais e meios de comunicação social, nas cidades,  

é cada vez mais importante para a sua inserção competitiva  nos espaços 

econômicos globais e para a vida cotidiana dos cidadãos. 

 
2.2. A difusão de idéias em torno da “filantropia privada”, da “cidadania 

empresarial”, do “investimento social privado”, da “cidadania 
participativa”, do “Terceiro Setor” e da “responsabilidade social da 
empresa” no meio empresarial brasileiro e latino-americano  

A difusão de idéias sobre a importância da “filantropia privada”, da “cidadania 

empresarial”, do “investimento social privado”, da “cidadania participativa”, do 

“Terceiro Setor” e da “responsabilidade social da empresa” para o “capitalismo 

                                                                                                                                    
11 Algumas experiências encontram-se relatadas em Poder Local, Participação Popular, 
Construção da Cidadania (1995). 
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moderno” ou a “economia de mercado”, para a “democracia”, para o 

desenvolvimento da sociedade e para a própria empresa, no meio empresarial 

brasileiro e ibero-americano, vem ocorrendo, a partir da década de 80, através de 

uma série de eventos/acontecimentos, dentre os quais cabe destacar: 

• Premiação anual para empresas privadas que dedicam parte de seus 

recursos humanos e financeiros a atividades que beneficiam as 

“comunidades” com as quais interagem, instituída pela Câmara 

Americana de Comércio de São Paulo, em 1982, e realizada, desde 

então, em sua sede – Prêmio ECO (Prêmio de Contribuição 

Empresarial, também chamado de Prêmio Empresa e Comunidade); 

• Criação em 1989, no Brasil, também no âmbito dos encontros 

promovidos pela Câmara Americana de Comércio em torno do Prêmio 

ECO – e sob o incentivo da Fundação Kellogg –, do Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), por cerca de 50 instituições 

que operavam projetos próprios e/ou financiavam atividades de 

terceiros, voltados principalmente para o atendimento a crianças e 

adolescentes (IOSCHPE, 1996; Boletim Informativo Gife – Pesquisa 

revela o perfil de atuação das entidades, Ano 1, n. 4, Nov/Dez 1994), 

com os propósitos de incentivar ações de parceria, o intercâmbio de 

idéias e a participação solidária na busca de soluções para os 

problemas enfrentados pela sociedade brasileira (Boletim Informativo 

Gife – Editorial, Ano 1, n.1, jan/fev/mar 1994);  

• Seminário Cidadania Participativa – Responsabilidade Social e 

Cultural num Brasil Democrático, realizado no Rio de Janeiro, em 

1993, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC), 

pela Universidade Federal de Campinas (Unicamp) e pela 

Universidade de São Paulo (USP); sob o patrocínio do Banco Real, 

Banco Safra, Bradesco, Fundação Brascan, Fundação Kellogg, 

Fundação Roberto Marinho, Fundação Vitae, Minerações Brasileiras 

Reunidas (MBR), Shell e White Martins; e a coordenação da Fundação 

Brascan e da Fundação Roberto Marinho. (Seminário internacional, 

cidadania participativa, 1995); 
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• Encontros Ibero-americanos de Fundações, de Filantropia e do 

Terceiro Setor realizados, respectivamente, em 1992, em Cáceres – 

Espanha; em 1994, em Guadalajara – México e em 1996 no Rio de 

Janeiro – Brasil; 

• Simposio Empresa Privada y Responsabilidad Social, realizado em 

1995, em Cartagena, na Colômbia.  

2.2.1. A cidadania empresarial para a realização de bons negócios, a 
prosperidade geral do país e a sobrevivência/consolidação/expansão 
do capitalismo moderno ou da economia de mercado 

Aos promotores/organizadores/jurados do Prêmio ECO cabe a responsabilidade 

pela difusão da idéia de que a “cidadania empresarial” - inicialmente, o 

comportamento empresarial caracterizado por esforços em benefício da 

comunidade e, atualmente, o comportamento empresarial caracterizado pela 

obediência aos princípios éticos, pelo respeito às leis vigentes, pela participação 

efetiva, de maneira transparente, responsável e legal em todos os processos 

sociais, políticos e econômicos, pela contribuição para a alavancagem da 

cidadania dos indivíduos - é fundamental para a realização de bons negócios, a 

prosperidade geral do país, a consolidação do capitalismo moderno ou a 

economia do mercado.  

Os argumentos que fundamentam essa idéia são os seguintes: 

• empresas que partilham com as comunidades nas quais conduzem os seus 

negócios, alguns dos benefícios gerados com os seus empreendimentos, são 

menos vulneráveis a críticas da imprensa, das classes trabalhadoras, de 

grupos religiosos, de partidos políticos e do público em geral; “derrubam” o 

preconceito social contra o lucro; com isso, melhoram sua imagem e sua 

competitividade no mercado nacional e internacional e colaboram para a 

sobrevivência e expansão do capitalismo ou da economia  de mercado. 
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• a prosperidade geral do país só pode ser alcançada com a participação da 

sociedade civil em geral (na qual são incluídos os empresários brasileiros) na 

superação dos problemas sociais12. 

2.2.2. O investimento social privado para o desenvolvimento social da 
nação brasileira 

O GIFE é o promotor principal da idéia de que o investimento social privado, isto 

é, o investimento de tempo, talento e recursos materiais de empresas, institutos e 

fundações empresariais, na promoção/execução da cidadania participativa e em 

atividades sistemáticas de apoio ao desenvolvimento social da nação, é de suma 

importância para este desenvolvimento.  

O GIFE foi formalizado, em maio de 1995, como associação civil, sem fins 

lucrativos, que tem por objetivos:  

a)  promover conceitos e práticas de investimento social privado adequado às 
necessidades do país, suplementando a assistência prestada pelo poder 
público; 

b) promover e estimular pesquisas e estudos sobre investimento e 
desenvolvimento social no país, a fim de subsidiar com informações as 
entidades e empresas privadas que se dedicam à atividade de apoio ao 
referido setor, incluindo, sem limitação, o aprimoramento técnico de seus 
sócios e associados, nas áreas de capacitação de recursos humanos, 
métodos de organização, desenvolvimento e avaliação de atividades, 
buscando sempre o benefício da coletividade; 

c) promover e divulgar conceitos e práticas de investimento social entre 
indivíduos e organizações, através de seminários, debates e publicações, e 
por meio de intercâmbio com entidades e empresas públicas e privadas, 
nacionais e estrangeiras, que tenham objetivos semelhantes; 

d) assessorar e apoiar indivíduos e organizações interessados em ingressar no 
campo do desenvolvimento social; 

e) estabelecer, aperfeiçoar e divulgar um Código de Ética, aplicável às 
atividades de apoio ao setor de desenvolvimento social e de investimentos 
em tal setor, exercidas por seus sócios e associados, zelando por seu estrito 
cumprimento; 

f) propor-se como agente do investimento social no país, atuando como 
facilitador e advogando pelo desenvolvimento social brasileiro junto a fóruns 

                                            
12 As informações que permitiram essa interpretação a respeito do Prêmio ECO encontram-se 
sistematizadas nos trabalhos de Goes de Paula e Rohden (1996;1998). 
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nacionais e internacionais em questões referentes ao chamado Terceiro 
Setor; e 

g) colaborar com o poder público na consecução de seus planos e objetivos no 
setor de desenvolvimento e investimento social, de maneira a permitir ao 
setor um melhor planejamento e resultado, apresentando, inclusive, 
sugestões específicas de medidas a serem adotadas”. (apud WILHEIM E 

FERRAREZZI, 1995:31) 

2.2.3. A cidadania participativa para a construção de um país democrático 

No Seminário Cidadania Participativa – Responsabilidade Social e Cultural num 

Brasil Democrático, o que se destaca é a importância do desenvolvimento da 

“cidadania participativa”, do “Terceiro Setor” e/ou de atividades não lucrativas 

voltadas para o bem-comum, por pessoas, entidades e empresas, para o  

estabelecimento de uma grande democracia no país, inspirada no modelo 

americano. Democracia caracterizada por um governo reduzido em suas 

dimensões, porém capaz de assegurar a integridade territorial, a justiça, a 

segurança pública, a estabilidade da moeda e a igualdade de oportunidades, 

através de um sistema eficiente de Educação, Saúde e eqüidade fiscal; por uma 

economia que garanta competitividade, estimule investimentos e, com isso, crie 

empregos, propiciando melhor distribuição de riqueza, expectativa de melhoria do 

padrão de vida; e por “uma forte ação de cidadania participativa, isto é, de 

pessoas e entidades que, sem buscar poder político ou resultados monetários, 

exerçam individual e coletivamente um emprenho decisivo para construir, em 

todos os níveis da sociedade civil, a comunidade que julguem adequada à sua 

visão de bem comum” (Andrade, 1995:12). 

2.2.4. A filantropia para o desenvolvimento humano e sustentável 

Já nos dois primeiros encontros ibero-americanos de fundações, instituições não-

lucrativas e lucrativas (empresas) que oferecem serviços nas diversas áreas de 

ação social, a idéia central veiculada é de que a filantropia - isto é, o sentido de 

responsabilidade social que nos impulsiona ao trabalho voluntário pelo bem 

comum –, como nova ética global, como ação e guia moral, é fundamental para 

que se alcance o verdadeiro e perdurável desenvolvimento humano. O texto 

reproduzido a seguir representa exemplarmente essa idéia: 
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 “No hay modelo de dasarrollo, constituición política, regimén de gobierno, 
instituciones financieras o mercado com suficientes recursos para rescatar a una 
sociedad sin valores, sin suenos, sin compasión, sin fuerza de voluntad, sin 
límites proprios, sin profundas creencias en algo más allá del presente inmediato 
(...) 

Las cosas no pondrán cambiar y mejorar salvo que la humanidad se preocupe 
por lo injusto y se involucre en la solución (...). 

Esto es filantropía y concuerda com la raíz de la palabra. Filantropía no es sólo 
caridad o dinero sino más bien un sentido de responsabilidad social que nos 
impulsa al 'trabajo voluntario por el bien común', aportando todo nuestro talento 
para subsanar lacras y carencias que afligen la humanidad”. (Memoria do 
Segundo Encuentro Iberoamericano de Filantropía, 1995:32-33) 

 

2.2.5. A consolidação do Terceiro Setor para o florescimento da 
democracia, o progresso econômico, a reinvenção do Estado e do 
mercado e a resolução de problemas de interesse comum 

Essa idéia, no entanto, é abandonada no III Encontro Ibero-americano, uma vez 

que a instituição organizadora deste evento, o GIFE,  considera que a filantropia - 

amor à humanidade que implica uma ação altruísta e desprendida - não é 

compatível com a realidade atual das fundações, institutos e empresas que 

oferecem serviços nas diversas áreas de ação social; uma realidade em que a 

ótica do mercado não permite mais tal desprendimento, exigindo a previsão do 

retorno do investimento realizado, tanto em relação ao beneficiário como ao 

investidor, em termos de desenvolvimento. 

Nesse evento, o que se busca é avançar na definição da identidade, da natureza, 

do papel e das estratégias para a consolidação do “Terceiro Setor” nos países 

ibero-americanos.  

 
2.2.6. O papel das empresas privadas na construção de uma sociedade 

solidária e os ganhos empresariais com ações socialmente 
responsáveis 

Por fim, no Simposio Empresa Privada y Responsabilidad Social, a ênfase está no 

papel das empresas privadas na construção de uma sociedade pluralista e 

solidária, capaz de perceber que diferenças de tribo, raça ou costume carecem de 
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importância quando se lhes compara a dor e a humilhação causadas a algum de 

seus membros; na construção de uma sociedade que garanta a dignidade e o 

desfrute da existência a todos, inclusive às próprias empresas. E nos ganhos que 

estas obtêm com as ações socialmente responsáveis. 

O papel atribuído às empresas privadas na construção dessa sociedade 

pode ser resumido na afirmação: cabe às empresas privadas, para além de criar 

empregos, pagar impostos e buscar lucros imediatos, dar um sentido diferente à 

função produtiva (um sentido estratégico, de longo prazo) e redefinir seu lugar no 

conjunto das atividades sociais (como promotor do bem-estar geral, da qualidade 

de vida, do respeito pelos recursos naturais, etc.).   

Quanto aos ganhos empresariais com ações socialmente responsáveis, 

esses podem ser resumidos em: atitude favorável da sociedade para com a 

empresa (base para a fidelidade a marcas e produtos); formação de consciência 

coletiva interna e de espírito de equipe entre empregados; desenvolvimento da 

capacidade de liderança dos empregados, aumento de sua motivação para o 

trabalho, de seu compromisso com a empresa, de seu rendimento profissional, 

familiar e pessoal; mobilização de recursos disponíveis da empresa, sem implicar 

necessariamente custos adicionais; melhoria no relacionamento da empresa com 

as comunidades do entorno; criação de um ambiente sadio para o seu 

crescimento e a realização de suas metas; opinião da empresa passa a ser 

considerada por instituições públicas e privadas; empresa se transforma em 

agente social. 

3. Os motivos/razões apresentados pelas empresas  

Os empresários/executivos entrevistados, no entanto, nem sempre se referiram 

diretamente aos processos descritos para justificar as ações de suas empresas. 

Os motivos/razões apresentados por representantes de empresas que atuaram 

em parceria com a Administração Pública Municipal, como diretamente 

relacionados às suas ações, foram os seguintes: 

• realizar obras e serviços sugeridos pela Prefeitura em troca de 

autorização para veiculação de propaganda em área pública ou de 
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permissão de uso de bem público para fins lucrativos interessa 

comercialmente à empresa – é um bom investimento e custa menos 

do que a utilização de um bem particular para a mesma finalidade 

(empresas de comunicação visual, marketing e publicidade; empresas 

distribuidoras de combustíveis e lubrificantes); 

• realizar obras e prestar serviços em benefício da comunidade constitui 

alternativa de mídia interessante para os propósitos da empresa – 

além dessa alternativa de mídia ser, muitas vezes, mais barata do que 

a mídia tradicional, a empresa mostra a seus clientes sua capacidade 

de inovar no mercado de publicidade, e, com isso, obtêm uma 

diferenciação no mesmo (empresas de comunicação visual, marketing 

e publicidade); 

• o desenvolvimento da cidade é importante para o desenvolvimento da 

empresa que trabalha com produtos que vem do desenvolvimento – 

quanto melhor estiver a população, quanto melhor estiverem as ruas, 

mais as pessoas vão sair de casa, mais as pessoas vão consumir 

(empresas distribuidoras de combustíveis e lubrificantes); 

• melhorias no entorno de empreendimentos imobiliários, e 

particularmente no entorno de shoppings, quando de sua implantação, 

contribuem para minimizar a rejeição social ao mesmo –a população 

(moradores, consumidores) percebe que se a implantação de novos 

empreendimentos causa problemas (trânsito dificultado, poeira, etc.), 

também pode trazer benefícios para a área (empresas de 

incorporação e construção);  

• melhorias nas áreas públicas contíguas aos empreendimentos 

imobiliários facilitam sua venda e aluguel – elas valorizam o 

empreendimento (empresas de incorporação e construção)  

• as obras e serviços realizados/prestados pela empresa visam a 

satisfação do usuário de seu serviço e/ou a melhoria de sua relação 

com esta (empresas de transporte de passageiros); 

• realizar obras e serviços de infra-estrutura urbana no entorno das 

empresas contribui para facilitar o acesso às mesmas, dar segurança 
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aos seus funcionários e clientes e/ou preservar o próprio negócio  

(empresas de setores/ramos de atividades diversos, situadas em 

logradouros públicos degradados e/ou trânsito complicado)  

• a colaboração com a Prefeitura na realização de obras e serviços de 

seu interesse pode favorecer o alcance de objetivos de curto, médio e 

longo prazos da empresa, como, por exemplo, a redução de IPTU, o 

uso de áreas públicas para fins não regulamentados ou não permitidos 

pela legislação, novas oportunidades de negócios (empresas de 

incorporação e construção, operadoras/administradoras de shoppings 

e empresas de tecnologia da informação). 

Já os motivos/razões apresentados pelos representantes de empresas que 

desenvolveram ações autonomamente, como diretamente relacionados a essas 

ações, podem ser resumidos nos seguintes: 

• a empresa, de acordo com o novo paradigma de atuação empresarial 

que emerge na sociedade - o paradigma da responsabilidade social -, 

deve envolver-se com o desenvolvimento da comunidade onde atua, 

porque nela encontram-se seus empregados, clientes e fornecedores; 

porque este envolvimento reverte em benefícios para a própria 

organização e estimula o surgimento e a prática de novos padrões de 

desenvolvimento auto-sustentável (holdings e corporações 

multinacionais);  

• a empresa deve gratificar a sociedade que adquire a sua produção  ou 

que permite seu funcionamento em seu território, seguindo os 

parâmetros da filosofia do Responsible Care13 e a concepção do 

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável14 

                                            
13 O Responsible Care é um programa voluntário da indústria química que compromete seus 
membros a continuar aumentando a segurança e a limpeza ecológica de seus produtos, na 
fabricação, transporte, armazenamento, uso e eliminação dos mesmos. (Sc Johnson wax, El 
medio ambiente: nuestro informe de progreso, 1994) 
14 O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável foi criado, em 1992, pelo suíço 
Stephan Schmidheiny, conselheiro principal para o Comércio e a Indústria de Maurice Strong, 
secretário geral da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 
Nessa ocasião, era composto por 48 líderes empresariais, provenientes de todo o mundo, que 
reconheceram que o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente estão 
inextricavelmente ligados; que a qualidade presente e futura está enraizada na capacidade de 
satisfazer as necessidades humanas básicas sem destruir o meio ambiente; e que para alcançá-
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(empresas dos setores químico e de distribuição de derivados do 

petróleo); 

• a empresa necessita do desenvolvimento da sociedade para 

desenvolver-se – quando a sociedade está mais homogênea, mais 

rica, mais contente, mais satisfeita, as empresas crescem (empresas 

de tecnologia de informação e de distribuição de combustíveis e 

lubrificantes); 

• a empresa deve colaborar para apoiar ou desenvolver nos indivíduos o 

interesse pelo fortalecimento da cidadania – uma forte ação de 

cidadania participativa é fundamental para o desenvolvimento da 

democracia trissetorial no Brasil, tão importante para a sobrevivência 

da sociedade no século XXI (holdings, corporações multinacionais, 

grandes empresas estrangeiras e nacionais); 

• as ações sociais das empresas resultam em ganhos institucionais, em 

termos de imagem - o que pode resultar em mais compradores para os 

seus produtos (todas as empresas);  

• a empresa tem um sério compromisso social com o país onde nasceu 

e cresceu; ela reconhece sua responsabilidade social por ser um dos 

veículos que mais faturam no país (empresa de televisão). 

4. Os benefícios obtidos pelas empresas  

Uma breve análise dos motivos/razões apresentados permite inferir que as 

empresas objeto do trabalho obtiveram, concretamente, pelo menos quatro tipos 

de benefícios ao atuarem na resolução de problemas da cidade do Rio de 

Janeiro, nas décadas de 80 e 90:  

• novas e/ou melhores oportunidades de negócios; 

• bom retorno financeiro dos investimentos realizados; 

                                                                                                                                    
las se requerem novas formas de cooperação entre os governos, o setor empresarial e a so-
ciedade. (Schmidheiny, 1992) 
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• soluções para problemas sociais e de infra-estrutura urbana que, 

consideram, afetam diretamente seus negócios; 

• melhoria da imagem perante os consumidores de seus produtos e o 

governo. 

 
5. Possibilidades, potencialidades, limites e riscos da participação de 

empresas na resolução de problemas da cidade 

Em assim sendo, pode-se concluir que as possibilidades de participação 

empresarial na resolução de problemas da cidade do Rio de Janeiro serão tanto 

maiores quanto mais essa participação propiciar novas e melhores oportunidades 

de negócios bem como bom retorno financeiro para as empresas; quanto mais 

essa participação possibilitar soluções para problemas que as empresas 

considerem afetam diretamente os seus negócios; e quanto mais essa 

participação resultar em melhoria da imagem da empresa perante os 

consumidores de seus produtos e perante o governo.  

Por outro lado, lembrando que algumas ações/atividades empresariais realizadas 

decorreram de estímulos dos governos locais, enquanto outras foram 

influenciadas pelas idéias em torno da importância da “filantropia privada”, da 

“cidadania empresarial”, do “investimento social privado”, da “cidadania 

participativa”, do “Terceiro Setor” e da “responsabilidade social da empresa” para 

o “capitalismo moderno” ou a “economia de mercado”, para a “democracia”, para 

o desenvolvimento da sociedade e para a própria empresa, difundidas 

recentemente no meio empresarial brasileiro, cabe afirmar que as possibilidades 

de participação empresarial na resolução de problemas da cidade do Rio de 

Janeiro, também estarão condicionadas à manutenção/ampliação de tais 

estímulos pelos governos locais e à continuidade da valorização de tais idéias 

pelas empresas. Da não realização desse cenário surgirão os limites para essa 

participação. 

Quanto às potencialidades da participação empresarial na resolução de 

problemas da cidade, cabe registrar que esta pode contribuir, efetivamente, no 

mínimo: para a resolução de problemas relativos à infra-estrutura urbana, mesmo 
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que, muitas vezes, em pequena escala e por tempo determinado; para melhorar 

as condições de existência de pessoas, grupos e comunidades que não dispõem 

de meios para fazer frente a necessidades básicas, em nível reconhecido 

socialmente como digno, por razões alheias à própria vontade; e para envolver 

um número maior de pessoas na busca de alternativas para os problemas sociais. 

É o caso, por exemplo, da participação na reurbanização e/ou manutenção de 

ruas e praças; da promoção/realização de projetos de educação, esporte e 

capacitação profissional, principalmente para crianças, adolescentes e jovens; e 

das premiações, programas e outros incentivos criados com o objetivo de 

estimular a participação voluntária de seus empregados em ações comunitárias. 

Por fim, quanto aos riscos dessa participação, cumpre observar que o fato das 

ações/atividades empresariais não virem ocorrendo no contexto de ações 

planejadas e coordenadas do Governo Municipal na direção de promovê-las e 

potencializá-las em benefício da cidade como um todo – verificou-se que o 

Governo Municipal não têm uma política para o estabelecimento de parcerias (as 

parcerias são estabelecidas aleatoriamente, sem critérios claros) e também 

desconhece a maior parte das iniciativas empresariais autônomas -, pode levar a 

que seus resultados não sejam sustentáveis no tempo; ao privilegiamento de 

interesses privados no uso de áreas e bens públicos; e, no limite, a que 

problemas da cidade que afetam diretamente as empresas sejam resolvidos mais 

rapidamente do que problemas que afetam a população que vive em piores 

condições. 

 

Pfeiffer, Cláudia Ribeiro. As Empresas Privadas na Resolução de Problemas da Cidade 

do Rio de Janeiro: Possibilidades, Potencialidades, Limites e Riscos. Trabalho 

apresentado no Workshop Responsabilidade Social Empresarial, promovido pelo 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão e pelo Mestrado em Ciência Política da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), pela Fundación Pro-Humana (Chile) e pela 

Fundação Ford. Rio de Janeiro, Hotel Copacabana Mar, 2003.
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