
N
o horizonte de um sé-
culo, a temperatura
média do planeta su-
birá em torno de 2°C,
prevê o Painel Intergo-

vernamental sobre Mudanças Cli-
máticas (IPCC, na sigla em inglês).
Isso pode ser catastrófico para os
ecossistemas e a sociedade. Regiões
tropicais sofrerão com períodos de
seca e desertificação, por exemplo.
O IPCC alerta que, para manter o
planeta dentro de limites seguros de
temperatura, até 2050 as emissões
de COg na atmosfera terão de ser
reduzidas em no mínimo 50%. De-
vido às mudanças climáticas, gran-

des investimentos serão necessários
para diminuir as emissões de gases
do efeito estufa, adequar as infra-
estruturas e enfrentar as prováveis
catástrofes naturais. E esse pode
ser apenas um dos desafios que te-
remos de defrontar como sociedade
e como indivíduos.

Além do ambiente natural, ou-
tras dimensões seguirão seu curso,
algumas delas com tendências de
crescimento mutuamente alimenta-
das. As desigualdades econômicas e
sociais são abundantes e não param
de crescer. Um dos desafios da hu-
manidade é diminuir as diferenças
de riqueza entre países e pessoas.



Disparidades de renda e de acesso
à educação e à saúde causam res-
sentimentos. Precisamos encontrar
formas de desenvolver economias
mais ricas e inclusivas. A inclusão
de novos grupos populacionais no
mercado de consumo pode pressio-
nar as fontes de recursos naturais
e, ao mesmo tempo, gerar novas
oportunidades de negócios. Tec-
nologias radicalmente inovadoras
para energia, alimentação, trans-
porte e moradias serão criadas para
viabilizar esses movimentos.

E, diante de tudo isso, as empre-
sas encontram oportunidades de
negócios ampliadas e, ao mesmo

tempo, precisam responder a preo-
cupações quanto ao impacto do
crescimento econômico no ambien-
te e na sociedade. A organização
inglesa AccountAbility e a brasileira
Fundação Dom Cabral (FDC), do
Brasil, investigam a situação nessa
área, de empresas do Brasil e de ou-
tros países, desde 2003, buscando,
com suas informações, responder
a três perguntas:
• Como as mudanças em curso po-
dem afetar o futuro da humanidade
(e das empresas, por tabela)?
• Como as organizações podem
construir vantagens competitivas
sustentáveis?

• Qual o grau de influência das
empresas na sustentabilidade?

Para tanto, os pesquisadores de-
senvolveram o conceito de "compe-
titividade responsável", base para a
criação de indicadores que tentam
esclarecer o impacto da responsabi-
lidade social das empresas na com-
petitividade dos países. Um deles é
o índice de Responsabilidade Cor-
porativa Nacional, que procura me-
dir o comportamento responsável
das empresas observando: o com-
promisso do governo no estabeleci-
mento de leis, incentivos e acordos
internacionais, para estimular as
empresas a serem responsáveis, e as
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estratégias e ações responsáveis das
empresas, independentemente da
interferência governamental. Outra
medida é o índice de Competitivida-
de Responsável (ICR), que permite
avaliar como as práticas empresa-
riais responsáveis podem afetar a
competitividade nacional.

Em três rodadas de estudo
-2003, 2005 e 2007- os indicado-
res foram aprimorados e aplicados
a grupos crescentes de países. Os
principais resultados comprovam
uma relação forte entre o grau de
responsabilidade social das empre-
sas de um país e a competitividade
nacional. Mostram ainda os países
nórdicos como grandes líderes da
competitividade responsável. Países
emergentes, como Chile, Tailândia,
índia e Estônia, demonstram preo-
cupação e já apresentam alguns
resultados positivos em questões
relacionadas à sustentabilidade.
China e Estados Unidos mostram
resultados negativos, em conse-
qüência, sobretudo, do desrespei-
to ao meio ambiente (quanto isso
afetará sua competitividade ainda
não se sabe). O Brasil ocupa uma
posição mediana nos dois indica-
dores, mas o curioso é que aparece
como um dos quatro países em que
o grau relativamente alto de ICR se
traduz menos na competitividade
nacional.

A compreensão desse fenômeno
pode indicar caminhos para políti-
cas públicas que aumentem a com-
petitividade responsável nacional.
Isso pode levar, por exemplo, à con-

quista de nichos
de mercado no
mundo que valo-
rizam produtos
de empresas res-
ponsáveis.

Os 31 desafios
Em outra pes-

quisa, buscando
aprofundar o co-
nhecimento do
caso brasileiro,

um mapa dos desafios da sustenta-
bilidade no Brasil foi construído na
Fundação Dom Cabral, com base em
levantamentos na mídia e entrevistas
com especialistas. Justamente por
concretizar o conceito da sustentabi-
lidade, o mapa com 31 desafios (veja
quadro na página 94) fornece alguns
parâmetros para reflexão.

O Brasil é um país que, de longa
data, apresenta obstinadas taxas
de subdesenvolvimento, a par de
excelente desempenho em vários
campos, da inovação tecnológica ao
desempenho empresarial. Se a evi-
dente disparidade
social observada
no Brasil repre-
senta entrave ao
desenvolvimen-
to, pensado em
termos conven-
cionais, a mesma
situação se cons-
tata no desenvol-
vimento susten-
tável -uma vez
que este implica
noções de justiça
social e igualdade
de oportunidades
como componen-
tes essenciais.

A s s i m , em
uma lista de de-
safios da susten-
tabilidade, pre-
dominam temas
tradicionais para
o desenvolvimen-
to. Os temas rela-

cionados diretamente com a susten-
tabilidade ambiental aparecem em
poucos, mas importantes tópicos;
prevalecem as questões socioeconô-
micas. E, entre os temas emergentes
que vêm claramente se destacando,
estão combate às pandemias; efeitos
socioeconômicos do envelhecimento
da população; necessidade de maior
espaço nos sistemas de governança
corporativa para preocupações re-
lativas ao desempenho ambiental
e social; e modelos mentais mais
apropriados para educar as pesso-
as quanto aos efeitos sistêmicos de
processos e ações.

O posicionamento das
empresas

Embora se observe no Brasil sig-
nificativa mobilização empresarial
em torno dos temas ligados à res-
ponsabilidade social empresarial,
as companhias podem não estar
tratando de pontos relevantes em
seu processo estratégico, o que
reduz a possibilidade de que os
desafios da sustentabilidade sejam
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adequadamente analisados, prio-
rizados e alinhados internamente
com os demais objetivos estratégi-
cos das empresas. Assim, podem
ser gerados resultados desfavorá-
veis ou perdas de oportunidades,
tanto para os negócios como para
a sociedade.

A pesquisa da FDC tenta verifi-
car de que forma os desafios da sus-
tentabilidade estão incorporados à
estratégia de negócios
das empresas no Brasil
ou, em outras palavras,
lançar luz sobre a in-
tensidade da inserção
do setor empresarial na
viabilização do desen-
volvimento sustentável
brasileiro. Com isso,
mostra à sociedade, e
particularmente aos
estrategistas de empre-
sas, as discrepâncias na
incorporação dos desa-
fios às estratégias em-
presariais, bem como
na interpretação da
relevância desses desa-
fios. No momento em
que os temas susten-
tabilidade e responsa-
bilidade corporativa

são tão citados no meio empresa-
rial, muitas vezes associados à ex-
celência gerencial, pode-se indagar
sobre até que ponto convergem
as duas agendas -do desenvolvi-
mento sustentável e da estratégia
empresarial.

O universo almejado foi com-
posto por 134 empresas brasileiras
que se declaram comprometidas
com a sustentabilidade por meio

de critérios como serem signatários
do Global Compact, participarem
do Dow Jones Sustainability Index
ou integrantes do grupo da ISO
26000 (Instituto Ethos). Ao todo
30 organizações responderam ao
questionário, representando cons-
trução civil, mineração, agroindús-
tria, siderurgia, eletroeletrônicos,
setor financeiro, energia e outros
setores.



Os 31 desafios da sustentabi-
lidade encontram-se moderada-
mente inseridos no planejamento
estratégico das empresas. Em mais
da metade dos casos, os desafios
incorporam-se aos objetivos ou às
ações estratégicas, sendo que em
um terço deles o tema não foi incor-
porado ao planejamento estratégico
(veja quadro superior na página 91). O
ranking ao grau de incorporação dos
desafios é apresentado no quadro
da página anterior.

O que as empresas acham
importante

Perguntados sobre a importân-
cia dos desafios para os negócios,
os pesquisados concentraram suas
respostas em "alta" e "moderada"
importância. A correlação entre as
variáveis revelou que, quando a im-
portância do desafio da sustentabili-
dade é considerada baixa, este tende
a não ser incorporado aos objetivos
ou às ações estratégicas. Já quando
a importância é alta, o tema tende a
ser incorporado (veja quadro na página
95). A conseqüência é que os desafios
sociais dificilmente são incorporados
à estratégia das empresas.

As empresas vêem
os impactos negativos?

O impacto do negócio sobre
os desafios revelou que os estrate-
gistas os enxergam como positivos
(70,4% dos casos). Poucos (3,8%)
consideram os impactos negativos.
Isso ocorre até mesmo com os temas
nos quais os impactos são mais evi-
dentes, por serem diretos.

No desafio distribuição de ren-
da ("desigualdade acentuada nos
níveis de renda entre indivíduos e
entre regiões"), de grande destaque
no Brasil, não houve sequer uma
resposta indicando impacto nega-
tivo, enquanto 86,7% das empresas
o classificaram como positivo. De
maneira semelhante, o desafio "dis-
criminação e desigualdade racial"
não teve respostas avaliando seu
impacto como negativo, enquanto
66,7% o classificaram como positi-
vo, e 33,3% nulo.

O quadro geral revela que as em-
presas vêem seu papel na sustenta-
bilidade como não impactante do
ponto de vista negativo. Se parcela
crítica do setor empresarial não per-
cebe seus impactos na sustentabili-
dade como negativos, de que setores

ou instituições podem-se esperar
medidas que revertam a persistência
de tantos desafios tradicionais ao
(sub) desenvolvimento do Brasil?

Quais são os obstáculos
Quando solicitados a apontar o

principal obstáculo para enfrentar
o desafio da incorporação dos itens
do desenvolvimento sustentável à
estratégia de negócios, a "falta de
articulação institucional (entre em-
presas, setor público e sociedade
civil)" aparece em primeiro lugar
na lista de obstáculos sugeridos,
com 26,5% dos casos. A seguir vem
"baixa relevância do tema para a
estratégia da empresa", assinalada
em 16% dos casos (veja quadro infe-
rior na página 91).

A competitividade viável
Sabe-se já que o modelo de com-

petitividade predominante hoje não
é sustentável. A prática empresarial
responsável só vai gerar retorno
para os países que estabelecerem
uma "ação coletiva" de toda a so-
ciedade, governo e sociedade civil
incluídos. Os líderes empresariais
precisam entender a enorme res-
ponsabilidade que têm, uma vez que
eles e seus liderados constituem a
parte mais forte da sociedade, quer
do ponto de vista econômico, quer
do tecnológico ou educacional.

A competitividade responsável
ainda está no estágio inicial e seu
avanço depende de um grande es-
forço que produza os resultados
que a humanidade reclama. As in-
vestigações sobre o ambiente em-
presarial brasileiro indicam que os
líderes, os gestores organizacionais
e as instâncias da sociedade devem
se articular em torno de políticas
públicas que promovam o compor-
tamento responsável das pessoas
e das organizações -se realmente
quisermos promover o desenvolvi-
mento sustentável. •

Este artigo tem co-autoria de Roberta Paro,
pesquisadora da Fundação Dom Cabral.
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