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Responsabilidade social
em todos os portes
POR LANA DE PAULA

O EMPRESÁRIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO E DE IDIOMAS RlCARDO YOUNG É PRESIDENTE

DO INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL, E REPRESENTA o
INSTITUTO NO GLOBAL COMPACT, NA ONU. MEMBRO DO CONSELHO DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÓMICO E SOCIAL, DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PARTICIPA DE INÚMERAS
ONGS E DEDICA-SE AO DESENVOLVIMENTO DO TERCEIRO SETOR NO PAÍS.

Nesta entrevista, sugere caminhos a
serem seguidos pelas empresas para a
gestão de negócios de forma socialmen-
te responsável e as possibilidades nesse
campo para o setor supermercadista.

A gestão de negócios de forma social-
mente responsável é uma tendência?
Sim, além de uma tendência também é
uma necessidade. De um lado, as empre-
sas vêm sendo pressionadas pela socie-
dade civil há pelo menos 40 anos para
agir de maneira diferente, levando em
conta os interesses dos diversos públi-
cos com os quais interagem na hora de
planejar suas ações, seus produtos e seus
serviços. De outro lado, há os impactos
das mudanças climáticas, não apenas
sobre os negócios como também sobre

o próprio modo de vida a que nos levou
nossa civilização.

De que maneira essa tendência vem
tocando as empresas?
Levando-as a repensar sua função sob
uma ótica mais abrangente. E a gestão
socialmente responsável significa justa-
mente levar em consideração não apenas
as demandas do mercado e dos acionistas,
mas também dos consumidores, dos fun-
cionários, da comunidade, dos fornecedo-
res e da sociedade.

Quais os benefícios para as que se-
guem esse caminho?
Nos últimos 10 anos, as empresas que
tiveram maior valorização em Bolsa
foram aquelas que adotaram a gestão

socialmente responsável, comprome-
tendo-se a mudar processos, produtos e
serviços de modo a não degradar o meio
ambiente, a estabelecer uma política de
comércio justo com os fornecedores,
a promover renda e trabalho para as
comunidades do entorno, enfim, a com-
partilhar com a sociedade os resultados
positivos do negócio.

Algumas empresas ainda têm dúvi-
das a respeito...
É só imaginar o que ocorrerá se elas
não iniciarem um processo de responsa-
bilidade social. Podem acumular passivo
ambiental, social e ético, perder mercado
e ficar alienadas de um movimento que
visa transformar a sociedade por meio
das empresas. Penso, aliás, ser este o
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maior benefício da gestão socialmente
responsável: tornar a empresa um agente
de transformação rumo a uma sociedade
mais sustentável e justa.

Empresas que têm problemas em al-
gumas áreas podem ser socialmente
responsáveis?
Não dá para dizer que uma empresa
chegou ao limite de sua responsabili-
dade social, pois sempre há algo a ser
aprimorado. O primeiro passo é uma
auto-avaliação que possa indicar em que
pontos é necessário melhorar suas políti-
cas e práticas e, a partir daí, estabelecer
um cronograma de ações que devem ser
realizadas. É um processo educativo que
evolui com o tempo.

Em quais áreas pode desenvolver pro-
jetos de responsabilidade social?
Com cada um dos parceiros (acionistas,
funcionários, prestadores de serviço,
fornecedores, consumidores, comu-
nidade, governo e meio ambiente) a
empresa pode desenvolver atividades
criativas. Entre as opções, destacam-
se: incorporação dos conceitos de
responsabilidade social à missão da
empresa, divulgação desses conceitos
entre os funcionários e prestadores de
serviço, estabelecimento de princípios
ambientalistas, como uso de materiais
reciclados e a promoção da diversidade
no local de trabalho.

Como saber a diferença entre res-
ponsabilidade social e filantropia?
A filantropia é basicamente uma ação
social externa da empresa, que tem co-
mo beneficiária principal a comunidade
em suas diversas formas de organiza-
ção (conselhos comunitários, organiza-
ções não-governamentais, associações
comunitárias, etc). A responsabilidade
social é focada na cadeia de negócios
da empresa e engloba preocupações
com um público maior (acionistas.
funcionários, prestadores de serviço.
fornecedores, consumidores, comuni-
dade, governo e meio ambiente), cuja
demanda e necessidade a empresa deve
buscar entender e incorporar aos negó-
cios. Assim, a responsabilidade social
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trata diretamente dos negócios da em-
presa e de como ela os conduz.

Qual a sua avaliação sobre o setor
supermercadista (indústria e auto-
serviço) com relação à responsabi-
lidade social?
Trata-se de um setor bastante dinâmico
e extenso. Há estabelecimentos espa-
lhados por todo o País, de vários portes
e faturamentos. Por isso, é difícil reali-
zar uma avaliação generalizada. Posso
falar pelos exemplos que conheço de
associados do Instituto Ethos. Entre as
grandes redes, Wal-Mart, Carrefour e
Grupo Pão de Açúcar realizam ações
exemplares, principalmente no combate
ao trabalho escravo na cadeia da carne.
Também se preocupam em disseminar
a responsabilidade social empresarial
entre seus fornecedores, em realizar
campanhas com consumidores, em me-
lhorar os canais de comunicação com a
sociedade e em tornar mais transparen-
te sua governança.

Como uma empresa supermercadista
pode iniciar um processo de respon-
sabilidade social?
Pode iniciar por definir claramente sua
missão e seus objetivos. Pode escrever
um código de ética que oriente o com-
portamento profissional dos funcionários
em sua relação com os fornecedores, por
exemplo. Pode utilizar o espaço do esta-
belecimento para alguma ação de utilida-
de pública - mural de avisos, centro de
convivência, etc. Também pode responder
os Indicadores Ethos de Responsabilida-
de Social Empresarial (RSE), cuja prin-
cipal finalidade é permitir que a empresa
avalie sua atuação junto a todos os seus
públicos de interesse em sete áreas: Valo-
res, Transparência e Governança; Público
Interno; Meio Ambiente; Fornecedores;
Consumidores e Clientes; Comunidade;
e Governo e Sociedade.

Onde encontrar esses indicadores?
Os Indicadores Ethos podem ser encon-
trados no site do Instituto Ethos (www.
ethos.org.br) e respondidos por qualquer
empresa, gratuitamente. Se houver inte-
resse, as respostas podem ser enviadas

ao Instituto para análise e comparação
com empresas do mesmo porte, setor
e região. Tais informações são tratadas
confidencialmente.

Como é o trabalho do Instituto
Ethos?
Trata-se de uma organização não-go-
vernamental, sem fins lucrativos, criada
com a missão de mobilizar, sensibilizar
e ajudar as empresas a gerir seus negó-
cios de forma socialmente responsável,

Todo tipo
de empresa,
independentemente
de porte, pode
desenvolver ações
de responsabilidade
social

tornando-as parceiras na construção de
uma sociedade sustentável e justa. Con-
ta com 1.204 empresas associadas. Não
desenvolve atividades de consultoria,
não autoriza ou credencia profissionais
a oferecer qualquer tipo de serviço em
seu nome nem se trata de entidade cer-
tificadora de responsabilidade social
que fornece selos com essa função. O
trabalho de orientação às empresas é
voluntário, sem nenhuma cobrança ou
remuneração.

O que é feito depois de passar pela
avaliação do Ethos?
O Instituto elabora um relatório das prá-
ticas de RSE personalizado, que fica dis-
ponível numa área restrita do site, à qual
apenas a empresa cadastrada tem acesso.
É importante responder os Indicadores
Ethos todos os anos, pois só assim a em-
presa terá um quadro de sua evolução em
cada um dos sete temas da RSE.

Esse tipo de trabalho também pode

ser desenvolvido por supermerca-
dos de pequeno porte?
Todo tipo de empresa, independente-
mente de porte, faturamento, setor de
atividade e número de funcionários,
pode desenvolver ações de responsabi-
lidade social. Basta ter vontade política.
De novo, sugiro uma visita ao site do
Instituto Ethos. Na área de Banco de
Práticas, existem inúmeras iniciativas
adotadas por pequenas e médias em-
presas de todo o Brasil que produzem
grande impacto e representam uma con-
tribuição valiosa para o movimento da
responsabilidade social.

Tem algum exemplo?
Temos algumas pequenas empresas que
desenvolvem políticas de contratação de
ex-detentos ou de pessoas com deficiên-
cia. Algo simples que não exige investi-
mento, apenas atitude, e que traz uma
mudança cultural enorme em relação
aos critérios de contratação vigentes no
mercado de trabalho.

Em entrevistas, o senhor já afirmou
que "a globalização é um modelo de
desenvolvimento económico insus-
tentável, que vem acelerando a des-
truição ambiental, a exclusão social e
a concentração de renda". Que alter-
nativas existem a esse processo?
A alternativa é o desenvolvimento sus-
tentável, que concilia crescimento econó-
mico com inclusão social e preservação
ambiental. Trata-se de satisfazer as neces-
sidades do presente sem comprometer as
gerações futuras, equilibrando natureza
e tecnologia e buscando equidade e jus-
tiça social. As empresas, como um dos
setores mais organizados e poderosos
da sociedade, desempenham um papel
estratégico. Se mudarem a maneira de
fazer negócios, contribuirão fortemente
para uma radical transformação social.
Não é preciso abrir mão dos lucros, mas
é imprescindível adotar os princípios
da responsabilidade social empresarial,
baseados na ética, na transparência dos
negócios e no diálogo constante com as
partes interessadas.

rcvista@supcrvarejo.com.br
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