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Sustentabilidade é desafio de empresas e governantes. Para que haja crescimento 
responsável, é necessário que organizações e setor público se unam com o objetivo de 
procurar por novas soluções. Para o gerente de Investimento Social da Microsoft na América 
Latina, Rodolfo Fucher, "tudo é interdependente; na verdade, pensar em independência é a 
mesma coisa que pensar em morte". O tema ao qual o executivo se refere é algo cada vez 
mais explorado pelas empresas: o desafio da sustentabilidade. Hoje, há uma necessidade cada 
vez maior de observar as relações entre sociedade, setor privado e gestão pública para 
promover um crescimento que seja capaz de conservar os recursos naturais, culturais e sociais 
do planeta.  
 
Durante o Congresso Nacional Sobre Gestão de Pessoas 2007 (Conarh), Fucher discutiu o tema 
junto com a Ministra Ana Cabral, Chefe do Departamento de Direitos Humanos e Temas 
Sociais do Ministério das Relações Exteriores,  e com Guilherme Almeida, responsável pelo 
departamento de Segurança Cidadã do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os 
três falaram sobre as responsabilidades de empresas e do setor público na promoção de 
alternativas sustentáveis e respeito aos direitos humanos.   
 
De acordo com a ministra Ana, é necessário um maior engajamento dos gestores de Recursos 
Humanos na luta contra problemas que ainda costumam assolar as empresas. Segundo Ana, 
um deles se refere ao respeito da diversidade humana. A ministra citou números que mostram 
que, no Brasil, ainda é forte o preconceito no ambiente de trabalho em relação às questões de 
gênero e raça.   
 
"No País, o branco recebe um salário 100% maior que o negro, enquanto a maioria dos cargos 
de chefia ainda é ocupado por homens mesmo que a maioria nacional seja composta por 
mulheres", disse. Sendo assim, para que haja o cumprimento das políticas de direitos 
humanos, as organizações precisam desenvolver mecanismos que monitorem as ações 
internas e que promovam a integração com a comunidade externa e com os próprios 
funcionários.  
 
Já o representante do BID, Guilherme Almeida, explicou que, na esfera pública, é imperativo 
que sejam prestadas contas à sociedade do que está sendo feito pelos governantes. Além 
disso, deve haver a potencialização das relações entre pessoas como forma de criar canais de 
comunicação entre as sociedades. Assim, as próprias comunidades teriam um papel decisivo 
na busca por soluções de problemas locais.   
 
Por fim, o executivo da Microsoft destacou que para que o desafio da sustentabilidade seja 
vencido, a tecnologia desempenha um papel fundamental. "Sem tecnologia não é possível se 
tornar sustentável", afirmou. Em sua opinião, sem educação não há inovação e sem esse item, 
é impossível criar novos empregos e oportunidades que auxiliem as comunidades a se auto-
desenvolverem. 
 
Disponível em: <http://www.canalrh.com.br>. Acesso em 31 ago. 2007 
 


