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Compromisso

RICARDO CARVALHO (*), DE SÃO PAULO

Ao entrar no mundo da responsa-
bilidade social, a empresa ganha um
novo status e maior visibilidade, ao
mesmo tempo em que fica sob a mira
de instituições e consumidores que, de
alguma maneira, fiscalizam e cobram os
compromissos assumidos. Não basta às
empresas realizar algumas açõezinhas
de responsabilidade social. Elas pre-
cisam fazê-las direito e comunicá-las
adequadamente, senão...

Senão não adianta nada, é dinheiro
jogado fora. Além "do risco de ver seus
produtos e serviços vetados num futuro
próximo", como fica claro na pesquisa
Responsabilidade Social das Empresas

- Percepção do Consumidor Brasileiro,
realizada pelo Instituto Akatu pelo Con-
sumo Consciente e pelo Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social,
divulgada em julho. A pesquisa, que foi
patrocinada pelo Carrefour, aponta que,
hoje, "quase 1/3 dos consumidores brasi-
leiros puniu ou tem disposição de punir
uma marca ou empresa que considere
não socialmente responsável, evitando
comprar ou fazendo críticas". A boa
notícia da pesquisa é que ura número
maior de consumidores conscientes "está
disposto a premiar empresas socialmente
responsáveis comprando seus produtos
ou falando bem delas".
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Essa tendência é mundial, e, em países
com maior tradição em atitudes de cida-
dania associada ao consumo, um em cada
dois a três consumidores joga duro com
as empresas. A própria pesquisa detecta
que são os consumidores dos países do
chamado Primeiro Mundo que melhor
exercem essa cidadania ativa como clien-
tes. Só que, tanto lá como cá, esse olhar
exigente do consumidor é um importante
alerta às empresas que acham que podem
se aproveitar de situações,

Uma outra forma de garantir qualidade
e seriedade é a aplicação de índices que
estão sendo desenvolvidos por institui-
ções como o próprio Instituto Ethos e
as Bolsas de Valores. A Bovespa, de São

Paulo, e a Bolsa de Johanesburgo, na
África do Sul, são pioneiras no mundo
na aplicação de índices que listam em-
presas que realmente trabalham com
responsabilidade social.

Na Bovespa se aplica o ISE - índice
de Sustentabílidade Empresarial -, cujos
estudos para criação levaram dois anos
e foram feitos pela Fundação Getúlio
Vargas. O ISE pretende ser um selo de
qualidade. Foi criado para se tornar um
benchmark (marca de referência) para
o investimento socialmente responsável
e um indutor de boas práticas no meio
empresarial brasileiro. Entrou no mer-
cado em 10 de dezembro de 2005,

A escolha das empresas listadas

no ISE foi feita a partir de critérios
rigorosos, retirados de questionários
enviados a 121 empresas com boa liqui-
dez no mercado, O questionário - vale
citar - quer saber tudo da empresa-
mas tudo, mesmo: do tangível ao psi-
cológico, do mundo administrativo ao
ambiental, dos compromissos sociais
aos éticos e comportamentais.

As duas primeiras das quase 200
perguntas do questionário querem saber,
logo de cara, se a companhia tem uma
política de sustentabilidade e um Comitê
de Responsabilidade Social Empresarial
que se reporta ao Conselho de Adminis-
tração. É um telegrama: quem não tiver
nem precisa continuar a responder.

No item transparência o questionário
vai a detalhes quase constrangedores,
querendo saber "se as regras de vota-
ção nas assembléias são claramente
explicitadas no estatuto da companhia",
como se essa medida não fizesse parte
naturalmente dos estatutos. E quando
chega aos compromissos com princípios
fundamentais, dá um verdadeiro show de
modernidade ao perpntar sobre políticas
corporativas em relação à discriminação
racial, gênero, idade, origem regional,
portadores de HIV e assédio moral,
incluindo aqui violência verbal, física,

URSO POLAR E ALUNOS DA COMENDADOR
GUILHERME GIORGI, ESCOLA PUBLICA
EM SÃO PAULO: O QUE É MESMO QUE
A EDUCAÇÃO E O DERRETIMENTO DAS
GELEIRAS TÊM EM COMUM?



psíquica e assédio sexual. Toca ainda no
combate a todas as formas de suborno,
corrupção e propina, além de se referir
ao trabalho forçado e infantil.

Talvez não seja mesmo à toa que
dos 121 questionários enviados somente
pouco mais da metade (63) tenha sido
respondida - e apenas 28 empresas
foram listadas no ISE.

Essas 28 empresas nacionais exem-
plares do ponto de vista da Bovespa
terão, ao longo dos anos, seus esforços
e investimentos recompensados com o
aumento significativo do valor das suas
ações, acredita Rogério Marques, respon-
sável técnico pelo desenvolvimento de
índices da Bolsa paulistana, Nos Estados
Unidos, de 1995 a 2005, o montante de
investimento envolvido com sustentabi-
lidade cresceu 260%. Marques acredita
também que o interesse dos investidores
pragmáticos vai alavancar os negócios,
"porque eles estão sempre preocupados
com o órgão mais sensível do corpo hu-
mano: o bolso".

É Ricardo Pinto Nogueira, supe-
rintendente de operações da
Bovespa, quem define os dois
perfis de investidores favoráveis
às empresas sustentáveis: "Há
os 'investidores pragmáticos',
que compram ações de empresas
listadas em índices de susten-
tabilidade porque acreditam
que essas companhias têm
mais chances de permanecer
produtivas pelas próximas dé-
cadas e sofrerão menos passivos
judiciais, com ações ambientais,
trabalhistas e sociais. E há os
'investidores engajados', que,
por comprometimento pessoal,
decidem privilegiar as empresas
que atuam de forma sustentável,
com respeito a valores éticos,
ambientais e sociais; ele não quer
se envolver com empresas que
poluem ou que têm problemas
com direitos humanos e está

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: POR ACASO
A RESPONSABILIDADE SOCIAL

CORPORATIVA PODE AJUDAR A
COMBATER OS FURACÕES?

disposto a pagar um valor maior pela
ação de empresas que privilegiam os
três pilares de sustentabilidade: o eco-
nômico, o ambiental e o social".

Agora, as pequenas e médias
O Instituto Ethos tem detectado uma

tendência da maior importância: pequenas
e médias empresas começam a despertar
para a consciência da responsabilidade
social. Se é de se esperar que grandes
companhias com ações na Bolsa sejam
indutoras de boas práticas, a adesão de
pequenas e médias à causa deverá criar
uma ampla rede de sustentabilidade,
porque parceiros, fornecedores, colabo-
radores e até clientes passarão também
a praticar a responsabilidade social.

Segundo João Gilberto Azevedo,
coordenador de programa de gestão
de associados do Ethos, "a cada mês 20
novas empresas se filiam ao Instituto por

dois motivos principais: buscar melhores
padrões de competitividade no mercado
e fortalecer a idéia de responsabilidade
empresarial". O Ethos já conta com quase
1.200 empresas associadas.

Marques, da Bovespa, está particu-
larmente motivado para trabalhar com
o índice de sustentabilidade da entidade
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porque sente que está contribuindo, está
fazendo a sua parte para tentar frear a
crescente destruição do planeta, a nossa
grande casa. Ele acredita que a percepção
dessa ameaça fez avançar o surgimento
dos índices nas Bolsas de Valores e o
envolvimento crescente de lideranças
empresariais com o assunto: "Está caindo
a ficha para muita gente", afirma.

Foi em 1961 que estudos pioneiros
começaram a constatar que o ser humano
estava abusando um pouco demais da
mãe natureza, tirando dela matéria-
prima sem nada repor (dê uma olhada
em volta e observe que mesas, cadeiras,
vidros, tijolos, celulares e roupas - tudo,
absolutamente tudo - têm sua origem
na natureza), "Os cálculos realizados
naquela época indicavam que o planeta

só repunha 49% da sua capacidade de
sustentar a vida", conta o professor e
consultor de desenvolvimento susten-
tável Homero Santos. Bons tempos. A
última medição desse mesmo indicador
foi feita em 2003. Você está sentado?
O índice pulou para 123%! É mais de
100% "porque - explica Santos - há
uma sobrecarga, um overshooting. O
planeta não consegue mais repor tudo
o que é necessário para a vida. Por isso
espécies desaparecem e vão seccionando
a cadeia ecológica da vida".

Planeta exaurido
Para alguns cientistas respeitados,

se tudo continuar como está e medidas
corajosas e firmes não forem tomadas,
em 2041 os recursos do planeta pro-
vavelmente estarão exauridos. Essa
previsão sombria tem, com certeza,
origem nas mudanças climáticas, tema
que lidera as preocupações ambientais
no mundo e leva a uma conscientização
crescente, pela própria visibilidade
que proporciona: enchentes extem-
porâneas em lugares nunca dantes
inundados, maremotos gigantescos
que matam e provocam pânico, inex-
pugnáveis geleiras que se desmancham
em água, ilhas oceânicas que sofrem
ameaça real de desaparecer por conta
do aquecimento global. É o resultado
dramático do efeito estufa, que aquece
a Terra devido ao imenso acúmulo
de gás carbônico na atmosfera - gás,
como se sabe, produzido pelo chamado

progresso e pelo consumo irracional
e desenfreado, gás produzido por nós
mesmos, os seres humanos.

É verdade também que a imprensa
tem ajudado muito na conscientização,
porque nunca como agora jornais, re-
vistas e telejornais falaram tanto dos
efeitos devastadores das mudanças cli-
máticas. Alguma coisa além das geleiras
está em movimento, e rapidamente a
realidade vai batendo à porta de seto-
res que formam a opinião pública, dos
meios de comunicação aos governos,
das universidades aos empresários.
Personalidades de renome mundial
engrossam o caldo, como o ex-vice-pre-
sidente dos Estados Unidos, Al Gore,
que recentemente lançou um livro e
bancou um documentário sobre o tema.
(Gore, aliás, vai estar em São Paulo, na
Amcham, no dia 15 de outubro, para a
entrega do Prêmio ECO.)

Responsabilidade social, boas prá-
ticas, índices de sustentabilidade em-
presarial são, na verdade, algumas das
muitas iniciativas que fazem parte de um
grande movimento global pela vida. É
o que em economia se poderia chamar
de ganha/ganha, em que todos saem
ganhando: consumidores, empresários,
funcionários, governos. Até o planeta, que
ganha a chance de ter um futuro.
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