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“As empresas podem fazer uma grande diferença na vida das populações pobres de diversas 
maneiras – não através de filantropia, apesar desta ser muito importante, mas através de 
iniciativas que, com o passar do tempo, são responsáveis pela formação de novos mercados”. 
 
Kofi Annan, Secretário Geral das Nações Unidas de 1997 a 2006  
 
Nas duas últimas décadas presenciamos uma crescente internacionalização do mercado 
mundial e uma série de mudanças geopolíticas. Marcaram este período também a menor 
participação do Estado na economia e um volátil fluxo de investimento privado internacional. 
 
Como resposta, a gestão empresarial sofreu neste período mudanças significativas, porque, 
com a desregulamentação gradual do mercado mundial e o acelerado desenvolvimento 
tecnológico, refletido na microeletrônica e na automação, foi preciso renovar-se 
constantemente frente a velocidade das mudanças e a necessidade de uma revisão constante 
da competitividade. São parte deste quadro a redução mundial do índice de emprego e a fusão 
de grandes empresas multinacionais.  
 
Neste novo ambiente gerencial entram em cena questões como meta, imagem e motivação 
que, por sua vez, provocam uma maior atenção ao capital humano e sua relação com o 
trabalho, ao cuidado com a origem dos produtos comprados e à idoneidade dos fornecedores, 
às políticas de qualidade e à atenção à segurança do trabalho e ao meio ambiente.  
 
Esta nova dimensão corporativa traz como aspecto positivo da gestão, uma maior 
transparência nas práticas empresariais para atender às exigências do demandante e do 
investidor, já que há maior politização destes clientes para as causas acima apontadas e o 
mercado financeiro pode ser um bom atrativo. 
 
Nos próximos dez anos, a inserção do Brasil como um país forte e participativo deverá ter uma 
projeção positiva para diversos analistas, desde que o crescimento venha munido com avanços 
tecnológicos e o fortalecimento do agro negócio. No entanto, é voz geral de economistas, 
cientistas políticos e empresários que para se atingir tal visão para o país é preciso haver 
simultaneamente uma mudança no cenário sócio-político nacional, com maior 
comprometimento do setor público e maior credibilidade das políticas públicas. É preciso 
também avaliar cuidadosamente a atual carência de investimento em infra-estrutura. 
 
A reflexão a respeito das questões sociais também deve ganhar força na pauta das decisões 
políticas e estratégicas dos próximos anos, pois afinal o país ainda é um das piores do mundo 
em distribuição de renda. Segundo o Radar Social, publicação do Ministério do Planejamento 
divulgada em junho de 2005, um montante equivalente de renda pode representar: 
 
• 1% de brasileiros, ou seja, cerca de 1,7 milhões de pessoas; 
• ou 50% de brasileiros, ou seja, cerca de 86, 5 milhões de pessoas. 
 
O Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD de 2005 apresenta o índice de Gini de 
vários países, o qual mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos 
segundo a renda domiciliar per capita. Um índice de Gini igual a 1 representa desigualdade 
absoluta na distribuição de renda, já quando igualado a 0 o quadro apresentado é de igualdade 
absoluta na distribuição de renda. O índice do Brasil é de 0,593, ficando atrás apenas de Serra 
Leoa. 
 
A exclusão social provocada pela concentração da renda, agregada à ineficiência do serviço 
público, está refletida em muitos indicadores sociais e manchetes de jornais atuais que tratam 
de segurança, saúde e educação. E é neste contexto que o investimento social privado ganha 
força. 



Atualmente nos encontramos num processo de quebra de um paradigma. A atuação não 
governamental focada no mercado social mundial surgiu no século XIX, através da atuação da 
Igreja que fazia caridade para minimizar o sofrimento da população. Já hoje, quando se pensa 
em atuação social, o investidor exerce seu papel como cidadão, procurando obter o melhoria 
para seus negócios e sua comunidade. 
 
Fortalece-se neste contexto, a Responsabilidade Social Corporativa, que segundo o Instituto 
Ethos é: “(...) a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente das empresas 
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais (...)” 
 
Ao nos referirmos ao conceito de desenvolvimento sustentável remetemo-nos a uma questão, 
que hoje vemos sendo amplamente discutida.De acordo com a ONU (1987), o 
desenvolvimento sustentável é aquele capaz de “garantir as necessidades das gerações 
futuras”. Sua base está na conquista de um crescimento econômico que seja: socialmente 
justo, economicamente viável, ecologicamente sustentável e culturalmente aceito. 
 
É, hoje, crescente a corrente de organizações que acredita e demonstra em ações práticas que 
é possível conciliar a preocupação do gestor com os resultados financeiros e a sua postura 
como membro da sociedade, construindo assim a cidadania corporativa. Segundo a World 
Business Council for Sustainable Development - WBCSD - a preocupação do empresário com 
esses propósitos representa estrategicamente: 
 
• incluir ? da população mundial, que atualmente é pobre, no mercado consumidor; 
• procurar alternativas de manutenção dos recursos naturais garantindo o futuro de seu 
processo produtivo. 
 
A WBCSD defende negócios sustentáveis com inclusão social que beneficiam os mais pobres e 
as companhias, no modelo ganha-ganha. Estes são atualmente modelos de crescimento 
econômico com engajamento social, pois investem diretamente no mercado consumidor ou na 
cadeia de valor, como por exemplo, com a qualificação da potencial ou futura mão de obra ou 
com benefícios para as relações comerciais.  
 
O respeito ao meio ambiente é um foco atualmente bastante presente e consiste muitas vezes 
em preservação dos próprios insumos industriais. 
 
Esta proposta de empreendimento focado na melhoria dos indicadores sociais futuros pode ter 
como grande aliado para o investimento social privado o foco no desenvolvimento local.  
 
O termo local já delimita um espaço em que possivelmente haja uma congruência de 
problemas e culturas que facilitem um diagnóstico de quais aspectos prioritários poderão ser 
abraçados por investidores específicos.  
 
Melhorias sentidas localmente serão refletidas, primeiramente, pelos os atores que dividem um 
cenário. São exemplos de atuação local empresas que investem nos seus arredores, 
capacitando mão de obra ou empregando vizinhos, recebendo, como contrapartida, o 
reconhecimento e o respeito daquela comunidade, minimizando eventuais conflitos e 
proporcionando a convivência com um canal de diálogo amadurecido. 
 
É muito presente nos debates de hoje o termo Economia Solidária, aquele em que se almeja 
que, cada vez mais, mais pessoas tenham acesso à remuneração e às transações comerciais, 
minimizando, assim a concentração da renda e a exclusão socioeconômica. E uma proposta 
que é alinhada a este conceito é o fortalecimento local de redes de empresa e suas cadeias de 
valor, com a formação de Associações ou Cooperativas e até parcerias não institucionalizadas. 
 
 



O projeto Empório da Comunidade que o Instituto ABAD propõe traz à cena toda esta reflexão. 
Tendo por cenário uma escola, seu bairro e os varejistas próximos desta comunidade 
consumidora, propõe-se uma transferência de renda aliada à freqüência escolar e ao consumo 
direcionado a produtos previamente selecionados. Como resultado desta inovadora proposta 
pretende-se obter uma comunidade mais estruturada e mobilizada, mais consciente das 
questões locais. 
 
Na esfera empresarial, beneficiam-se diretamente os comerciantes locais parceiros, únicos 
receptores da renda transferida. Portanto, aprimora-se a ponta da cadeia de valor dos 
atacadistas que atendem àquela região específica.  
 
O resultado de uma proposta como esta é o benefício indireto,em médio prazo para o 
investidor inicial, no caso os atacadistas-distribuidores que estruturaram esta intervenção e 
que poderão, naquele cenário, perceber melhores condições de renda do consumidor final, o 
qual se pretende que adquira maior empregabilidade, maior acesso à informação e melhor 
qualidade de vida. O comerciante local deverá tornar-se, por sua vez, um melhor cliente por 
estar, ao final do processo, mais estruturado em gestão e tecnologia, ou seja, com potencial 
para obter melhores resultados. 
 
Investimento social privado para o desenvolvimento local pode sim ser uma alternativa 
interessante. Principalmente a partir do momento em que a inclusão social passa a ser uma 
oportunidade de manutenção dos negócios aliada à oportunidade de crescimento pessoal ou 
profissional individual de membros de uma comunidade. 
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