


Há poucos anos, fome, de-
gradação do meio ambien-

te, aumento da temperatura do pla-
neta, miséria absoluta, pareciam
cataclismos distantes, coisa de in-
telectuais e de ambientalistas.
Agora, esses Cavaleiros do Apo-
calipse ameaçam saltar dos qua-
dros bíblicos e a correr soltos pela
Terra. Seu galope já pode ser ou-
vido, cada vez mais próximo.

A decisão de debruçar, de forma
séria e conseqüente, sobre os pro-
blemas que afetam toda a Huma-
nidade, fixando metas e prazos para
as soluções, ocorreu na virada do
século, em setembro de 2000. Nes-
sa ocasião, líderes de todo o mun-
do, reunidos para a Cúpula do Mi-
lênio, em Nova York, na sede das
Nações Unidas, assumiram o com-
promisso de resgatar para uma vida
decente 1/5 da população mundial,
significando mais de l bilhão de
pessoas que sobrevivem com me-
nos de um dólar por dia. Presiden-
tes, reis e poderosos de todos os
cantos do planeta, compromete-
ram-se a cumprir oito metas, até
2015 - os chamados Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.

Dois anos mais tarde, a ONU
criou uma organização - a Campa-
nha do Milênio - com a missão de
estimular a difusão de informações
e de propor ações visando a enco-
rajar envolvimento em torno dos
Objetivos. As estratégias da Cam-
panha são desenvolvidas em parce-
ria com ongs, sindicatos, grupos re-
ligiosos, autoridades locais e mídia.
O objetivo é fazer com que os cida-
dãos vigiem seus governos para não
deixar a peteca cair, alertando a res-
peito dos compromissos assumidos
e das metas acordadas.

A tarefa parece hercúlea, mas os
obstáculos maiores estão mais na
falta de compaixão do que na escas-

sez de recursos financeiros. Analis-
tas econômicos que atuam na Cam-
panha estimam em 50 bilhões de
dólares os investimentos necessá-
rios para romper a barreira da mi-
séria absoluta. É pouco, avaliam,
diante dos custos da guerra do Ira-
que, ou dos subsídios dados à agri-
cultura nos países ricos.

A Campanha do Milênio é co-
mandada por Salil Shetty, um in-
diano graduado pela London
School of Economics. Quando foi
convidado pelas Nações Unidas,
em 2003, estava à frente da Action
Aid, instituição fundada em 1972,
na Inglaterra, cuja sede internacio-
nal situa-s"e em Joanesburgo, na

China ainda mantêm crônicas desi-
gualdades sociais. "Dados sõcioeco-
nômicos de algumas regiões do Nor-
deste e de favelas dos grandes cen-
tros brasileiros mostram que o Bra-
sil tem padrões semelhantes aos dos
países mais pobres da região sub-
saárica da África", lamenta Shetty.

O papel das empresas pode ser
decisivo para o arranque final.
Para isso, propõe que, ao plane-
jarem seus investimentos, as em-
presas se preocupem com a trans-
ferência de parte da riqueza ge-
rada para os pobres. Vê aqui um
espaço nobre a ser preenchido por
Recursos Humanos: "Empresas
são pessoas" resume. Propõe, en-

"Empresas são conduzidas por pessoas
que detêm informações. São os profissionais
da área de recursos humanos que têm
acesso privilegiado à comunidade que
pode determinar as mudanças."

África do Sul. Essa entidade pro-
move projetos de desenvolvimen-
to voltados para populações po-
bres em mais de 40 países, dentre
os quais o Brasil.

Desde que assumiu a Campanha,
Shetty já percorreu mais de 50 paí-
ses, muitos dos quais por mais de
uma vez. Quando concedeu essa en-
trevista à MELHOR, ele estava em
Londres falando sobre seu tema re-
corrente: os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio. O prazo está
escoando - estamos quase na meta-
de dos 15 anos propostos - e as con-
quistas, até agora, parecem boas, no
cenário agregado. Mas, ao aproxi-
marmos as lentes, poderemos perce-
ber que países como Brasil, índia e

tão, que os profissionais de RH,
treinados para interagir com gen-
te, rompam o casulo que os man-
têm envolvidos prioritariamente
com a gestão de recursos inter-
nos, para que possam sobrevoar
o entorno de suas organizações e
identificar situações nas quais re-
cursos de suas empresas, na for-
ma de treinamento e transferên-
cia de conhecimento, venham be-
neficiar novos empreendedores.
A seguir, a entrevista que Salil
Shetty concedeu à MELHOR.

MELHOR - Como foram defini-
dos os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio? Quais docu-
mentos os precederam?



Shetty - Eles estão na gênese
das Nações Unidas, Se voltarmos
no tempo, identificaremos essas
preocupações desde a Conferên-
cia de Bretton Woods, em 1944,
quando as lideranças mundiais se
reuniram para planejar a recons-
trução do mundo no pós-guerra.
Foram criadas ali duas novas ins-
tituições: o Banco Mundial, para
conceder créditos para projetos in-
ternacionais de desenvolvimento,
e o FMI. Se nos adiantarmos no
tempo, veremos que, na década de
90, várias conferências e encon-
tros de cúpula das Nações Unidas
foram realizados, afinando o foco
sobre o que seriam os oito Objeti-
vos do Milênio. Dentre esses

eventos, destacamos a Conferên-
cia para o Meio Ambiente e De-
senvolvimento, de 1992, no Rio;
a Cúpula Mundial para o Desen-
volvimento Social, de 1995, em
Copenhagen; a IV Conferência so-
bre a Mulher, também em 95, em
Pequim. Muitos encontros inter-
nacionais sobre meio ambiente e
desenvolvimento foram realiza-
dos, cada qual com seus focos e
compromissos específicos. Todos
produziram conteúdos e declara-
ções que desembocaram no
temário da Cúpula do Milênio, em
setembro de 2000, quando os
governantes de quase 200 países
subscreveram a Declaração do Mi-
lênio e assumiram compromissos

para melhorar a vida dos habitan-
tes do planeta no século 21. O Pro-
jeto do Milênio, criado em 2002,
estabeleceu um plano de ação
mundial, com os oito objetivos a
serem alcançados até 2015. É, por-
tanto, muito importante relacionar
os Objetivos do Milênio à Decla-
ração do Milênio.

Para cada desafio, metas. É assim,
também, no ambiente corporativo.
Houve alguma preocupação em
adotar uma mesma linguagem, vi-
sando a mobilizar as empresas
para a grande empreitada?

Shetty - Os oito objetivos dão
os rumos da ação a ser empreendi-
da. A Declaração do Milênio ofe-
rece racionalidade, as justificati-
vas, as bases e a ligação entre os
objetivos definidos e as declara-
ções e compromissos anteriores.
Foram feitas, também, muitas pes-
quisas em todo o mundo em busca
desse consenso quanto aos grandes
problemas que exigiam mobili-
zação. Um grupo multidisciplinar
das Nações Unidas, formado por
especialistas em estatística, traba-
lhou na consolidação de todas as
informações. Outras organizações
internacionais debruçaram-se sobre
essas questões. A OECD-DAC
(Comitê de Apoio ao Desenvolvi-
mento, da Organização para Coo-
peração Econômica e Desenvolvi-
mento) também estabeleceu seu
conjunto de objetivos internacio-
nais, em fevereiro de 2000, antes
da Declaração do Milênio. Tudo
foi levado em consideração para
fixar os Objetivos.

Como atrair as empresas para
esses Objetivos? Que tipo de co-
laboração elas podem dar?



Shetty - Depende de cada país.
Em alguns, as empresas têm papel
mais relevante a desempenhar do
que em outros, menos desenvolvi-
dos. Nas nações muito pobres da
África, ou Ásia, o setor privado tem
papel certamente menor. Mas é im-
portante considerar que, em todas
as partes do mundo, o empresariado
é empreendedor relevante, criando
pequenos negócios, por exemplo,
em todos os lugares. Assim, as em-
presas têm papéis cruciais. Se fa-
larmos das grandes corporações,
essas são, sem dúvida, mais impor-
tantes em países de renda média e
nos países emergentes, como o
Brasil. Nesse contexto, a Campa-
nha do Milênio não está muito
focada no setor privado em países
pobres, onde os governos têm a res-

ponsabilidade principal para cuidar
do bem-estar das populações. Mas,
pensando em termos globais, há
um mix indispensável entre os se-
tores público e privado. Há empre-
sas que estão agindo extremamen-
te bem em questões sociais, tendo
em vista os Objetivos do Milênio.
Há exemplos criativos nas Filipi-
nas, com o PBSP - Phillippines
Business for Social Progress, um
projeto criado em 1970, inspirado
no programa venezuelano Dividen-
do Voluntário para Ia Comunidad.
É um projeto de ação social por
meio do qual a comunidade empre-
sarial racionaliza e coordena apoio
financeiro e técnico para projetos
sócioeconômicos e programas vol-
tados para organizações locais,
como cooperativas e ongs no inte-

rior do país. O PBSP é, em resu-
mo, uma fundação empresarial
dedicada à concessão de crédito
para entidades comunitárias que
geram valor diretamente para os
pobres. Essas ações contemplam
metas relacionadas com os Objeti-
vos do Milênio. Alguns desses
exemplos de ação empresarial são
mais profundos, outros, superfi-
ciais. O importante é ter em mente
que projetos isolados não implicam
em envolvimento de toda a comu-
nidade. É preciso que sejam coor-
denados e abrangentes.

As ações de responsabilidade so-
cial ganharam destaque. Mas há
aquelas que querem fazer o bem
e as que querem parecer bem.
Como identificá-las?



Shetty - As duas coisas cami-
nham juntas. Tanto nas corporações
empresariais quanto no mundo po-
lítico, o processo é semelhante:
muitos procuram assumir papéis
com cunho social em função de seus
próprios interesses. Se o presidente
Lula não tivesse se empenhado em
projetos sociais de envergadura e
não tivesse resultados para alarde-
ar, provavelmente não teria sido
reeleito. O mesmo ocorre com as
empresas. Mas não há nada errado
nisso. O fundamental é considerar

os interesses da população e assu-
mir objetivos voltados para as ca-
madas menos favorecidas. Vendo
a questão por outro ponto de vista,
podemos dizer que, se o setor pri-
vado não tiver interesse por ques-
tões sociais, essa postura, certa-
mente, nos dias de hoje, terá efei-
tos negativos sobre a imagem das
empresas e, conseqüentemente, irá
afetar os resultados.

Uma empresa que queira adotar
algum dos desafios, como deve

proceder? A propósito, o senhor
acredita que a adoção desses de-
safios na estratégia de uma orga-
nização possa ter algum peso em
sua relação com o mercado?

Shetty - O importante é que os
compromissos sociais assumidos
pelas empresas sejam decorrentes
de um sólido senso de responsa-
bilidade e não de uma oportuni-
dade superficial. Um dos proble-
mas do setor privado é que mui-
tas empresas tratam os conselhos
de responsabilidade social dos



acionistas como um show à parte,
fora da estratégia de negócios.
Muitas vezes, questões envolven-
do responsabilidade social são
delegadas a algum funcionário que
demonstra certo pendor por esses
problemas. Isso não terá consis-
tência nem durabilidade e, conse-
qüentemente, não transferirá pres-
tígio às organizações. Para darem
frutos, essas iniciativas têm de fa-
zer parte dos planos de ação da alta
direção e ser tratadas no nível da
presidência, não em escalões infe-
riores. Dessa forma, responsabili-
dade social deve estar o mais pró-
ximo possível do centro de deci-
sões estratégicas da companhia.

Boa parte dos investimentos das
empresas, em responsabilidade

social, no Brasil, vai para educa-
ção. Esses recursos poderiam ser
melhor distribuídos, de acordo
com os Objetivos?

Shetty - Os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio são todos
interligados. As iniciativas, portan-
to, em quaisquer dos objetivos, aca-
bam tendo interfaces com outras.
Pode-se começar, portanto, por edu-
cação, ou saúde, ou saneamento,
porque todos fazem parte das neces-
sidades básicas das pessoas. Assim,
decidir investir apenas em educação
não faz sentido, porque tudo está
muito próximo e você acabará en-
volvido em. questões relacionadas
com os demais objetivos. Se o foco
é, inicialmente, educação, o proje-
to deve pensar em saúde, porque as
crianças não irão para a escola se

estiverem doentes, ou tiverem fome,
ou se as condições sanitárias forem
ruins. Assim, nenhum dos objetivos
subsiste isoladamente.

Em alguns dos desafios, o Brasil
apresenta bons resultados. Por
exemplo, as mulheres já são maio-
ria no ensino médio e superior.
Também a porcentagem dos bra-
sileiros que vivem com menos de
um dólar por dia caiu. Pode-se
dizer que não estamos assim tão
longe de índices de desenvolvi-
mento dignos?

Shetty -A situação do Brasil, pe-
rante os Objetivos do Milênio, é
semelhante às da China, índia e ou-
tras economias emergentes. Em re-
sumo, o cenário socioeconômico
visto de forma agregada é muito



atraente. Os resultados macro for-
mam uma boa figura. Mas, quando
são separados em suas partes, as
coisas não irão parecer tão bem as-
sim. Há imensas desigualdades nes-
ses países. O Brasil é, historicamen-
te, um dos países mais desiguais do
mundo. Examinando regionalmen-
te, os indicadores sociais de certas
áreas do Nordeste, ou das favelas
dos grandes centros urbanos, são
alarmantes. Alguns índices brasilei-
ros assemelham-se aos indicadores
de regiões da África Sub-Saárica.
Do ponto de vista social, indicado-
res de grupos indígenas e de afro-
descendentes no Brasil reforçam
ainda mais as enormes desigualda-
des existentes. Mesmo a educação,
do ponto de vista macro, parece
bem. Mas, analisando por grupos
sociais, de novo, alguns resultados
são decepcionantes. Em resumo, o
Brasil tem muito a fazer para res-

gatar grupos populacionais da po-
breza, de acordo com os Objetivos
do Milênio, no que se refere aos ín-
dices de qualidade de vida da po-
pulação em geral.

A propósito, existe algum empe-
cilho para que cada país adote
suas metas para cada desafio, a
partir de sua realidade?

Shetty- Os objetivos foram dis-
cutidos na Cúpula do Milênio, de
2000, em escala global, mas devem
ser analisados localmente. Assim,
o Brasil tem suas metas de desen-
volvimento nacional que se ajus-
tam às grandes linhas dos objeti-
vos mundiais. Esses objetivos na-
cionais devem descer para objeti-
vos regionais e até municipais. Os
objetivos são importantes para ace-
lerar, para fixar metas, estabelecer
prazos e mobilizar as comunidades
em todos os níveis.

Como esses desafios estão sendo
abordados no mundo? Há países
mais avançados do que outros?
Qual a razão disso?

Shetty - Os países que têm me-
lhor desempenho quanto aos Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio
são aqueles que, historicamente, têm
os maiores investimentos em desen-
volvimento social. Dentre eles desta-
cam-se a China, que está indo muito
bem, e Cuba, que tem dedicado par-
celas substanciais de seu orçamento
público para investimentos em edu-
cação, saúde e desenvolvimento de
capital humano. A China tem os mes-
mos desafios que outros países de
extensão continental, como Brasil e
índia. Naquele país, o desenvolvi-
mento social também se distribui de
forma desigual. Há muitas diferenças
dentro da China, olhando os avanços



pelo prisma dos dados regionais.
Mas, em geral, os chineses têm feito
grandes progressos. Graças aos nú-
meros da China, o cenário mundial
agregado apresenta-se melhor. Se re-
tirássemos a China das estatísticas,
a situação seria muito diferente.
Quanto à América Latina, exceto em
Cuba, saúde e educação, em geral,
não vão bem. Mas o problema, no-
vamente, são as desigualdades.

Qual papel o RH poderia desem-
penhar no contexto dos Objetivos
do Milênio? Poderia ajudar em
sua adoção pelas empresas e pela
implementação de projetos a eles
relacionados?

Shetty - Empresas são conduzidas
por pessoas que detêm informações.
São os profissionais de RH que têm
acesso privilegiado à comunidade que

pode determinar as mudanças. Se
olharem além das paredes da empre-
sa, poderão encontrar oportunidades
extraordinárias para lançar pontes, por
meio das quais competências serão
transferidas para as comunidades pró-
ximas da organização. Muitas empre-
sas estão atuando assim em todo o
mundo. Trabalhamos, por exemplo,
com a Nokia e com a Microsoft, den-
tre outras. Na índia, temos ações em
parceria com o Reliance Group, a
maior organização privada do país,
que atua em petróleo e gás, química,
petroquímica e têxteis. Nas Filipinas,
com o PBSP, que já mencionamos.
Em nível mundial, com o Interna-
tional Business Leaders Fórum, ins-
tituição criada, em 1990, pelo Prín-
cipe de Gales, o Príncipe Charles, e
um grupo de executivos de empre-
sas internacionais com o objetivo de

apoiar ações para o crescimento eco-
nômico em países em desenvolvi-
mento. No Brasil, trabalhamos com
a McCann Erickson para a divulga-
ção de nossos projetos.

Muitas empresas mantêm proje-
tos interessantes de desenvolvimen-
to sustentável. Algumas desenvol-
vem suas ações sem envolver outras
empresas, ou setores da comunida-
de e, dessa forma, obtêm resultados
aquém do que poderiam ser alcan-
çados. Minha sugestão é que façam
isso em coordenação com outras
áreas, inclusive com o governo. As
empresas têm um papel importante
para gerar interesse com relação aos
desafios do milênio e disseminar in-
formação. Eis aí uma oportunidade
interessante para os profissionais de
RH, que têm competência e habili-
dade para essa articulação.



Por que atrair as empresas para
assumir esses desafios? Que tipo
de colaboração elas podem dar?

Shetty-As empresas criam em-
pregos e pagam impostos. Por que
querem que façamos mais? Essa é
uma pergunta que muitas fazem. E
isso é verdade. Mas é preciso que
dêem uma contribuição adicional,
em termos de novos investimentos
voltados para a criação de oportu-
nidades para pessoas pobres. Esse
desafio é particularmente importan-
te no Brasil e na índia, que têm
muitas semelhanças quanto ao pro-
cesso de desenvolvimento econômi-
co. Nesses países, o setor empresa-
rial cria empregos, mas não para as

pessoas pobres. Recomendo aos
empresários que façam alguns
questionamentos, quando projeta-
rem suas estratégias de investimen-
to. Sugiro algumas perguntas. A pri-
meira é: somos capazes de gerar
empregos para os pobres? Que tipo
de empregos? Onde estarão locali-
zados? A segunda: seremos capazes
de criar riqueza para os pobres? Isso
significa: estamos comprando pro-
dutos dos pobres? Estamos produ-
zindo para eles? Estamos venden-
do a eles produtos de baixo custo?

Terceira: estamos aumentando a
qualificação e a capacitação dos ci-
dadãos das camadas mais pobres?
Isto é, estamos transferindo conhe-

cimento para eles e os expondo a
novas tecnologias? A quarta per-
gunta é: estamos seguros de que os
impostos gerados por nossos negó-
cios estão sendo usados pelo go-
verno para promover o desenvol-
vimento das pessoas? Esses impos-
tos irão, realmente, beneficiar os
pobres, ou serão desviados para o
ralo da corrupção, desperdício e
alocação equivocada de recursos?

As empresas são sempre relutan-
tes em fazer essas perguntas. Mas têm
de fazê-las. Têm de saber o que está
sendo feito com a renda dos impos-
tos gerados pelos investimentos que
realizam. As Casas Bahia, no Bra-
sil, são um bom exemplo de empre-
sa voltada para os pobres. Elas são
apresentadas como um caso de su-
cesso no relatório Unleashing Entre-
preneurship, da Comissão do Setor
Privado e Desenvolvimento, do Pro-
grama de Desenvolvimento das Na-
ções Unidas. O relatório analisa o pa-
pel do setor privado nos países em de-
senvolvimento e a necessidade de
desatar as amarras burocráticas que
as impedem de produzir mais resul-
tados. Destaca, dentre outros exem-
plos de vários países, a rede de lojas
brasileira como modelo de negócio
que oferece um eficiente sistema de
vendas no varejo, com foco nos con-
sumidores de baixa renda. <-

Uma das principais artérias do siste-
ma de circulação de informações das
Nações Unidas é o CNU-Brasil (Conver-
sando com as Nações Unidas), em São
Paulo, que faz parte da rede mundial
TWUN (Talking With the United Nations).
O sistema lança pontes para conectar a
extensa e intrincada rede da organização
com um público de formadores de opi-
nião composto, principalmente, pela
mídia, universidades, empresariado e go-
verno. Para saber mais: (11) 3254-1677

ecarvalho
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Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 15, n. 234, p. 34-42, maio. 2007.




