
OS ÚLTIMOS TEMPOS, VIROU UMA ESPÉCIE DE
sacrilégio criticar as ações de responsabilidade social das em-
presas. Elas se tornaram tão valorizadas pela sociedade que,

hoje, qualquer empresa que se preze precisa ter seu projeto social. Mas,
para Robert Reich, autor do livro Supercapitalism, recém-lançado nos
Estados Unidos e ainda sem tradução no Brasil, não cabe às empresas
fazer o papel de instituições de caridade. "Quem dá aos executivos das
empresas o direito de decidir o que é do interesse público?", diz. "É para
isso que temos uma democracia, para determinar as regras do jogo."

Professor de Políticas Públicas da
Universidade da Califórnia em Berkeley e
ex-secretário do Trabalho dos EUA, Reich
não é um libertário, como o economista
Milton Friedman (1912-2006), para
quem "a única responsabilidade social das
empresas é aumentar seus lucros". Ele é
um pensador de esquerda, conhecido por
suas posições firmes em defesa de uma
maior distribuição da riqueza americana
- e isso dá ainda mais força a suas idéias.
"O papel do capitalismo é fazer o bolo
crescer", diz. "Definir como o bolo será
fatiado e decidir sobre o que fazer com
suas fatias é algo que cabe à sociedade."

ÉPOCA - Em seu livro, o senhor critica
duramente as ações de responsabilidade
social das empresas. Por quê?
Robert Reich - A responsabilidade social
é uma questão de relações públicas. As
empresas não foram criadas para ser
instituições de caridade. E, hoje, elas têm
menos condições ainda de desempenhar
esse papel. Vivem numa competição tão
acirrada que não podem sacrificar os
ganhos de seus acionistas ou deixar de
oferecer bons negócios para os consumi-
dores em nome de algum benefício social.
É ilógico fazer isso. Cria a falsa impressão
de que as empresas são pessoas, com uma
preocupação moral. As empresas não
são pessoas. Nem instituições morais da
sociedade. São pedaços de papel, acordos
contratuais. O objetivo das empresas é
jogar o jogo econômico da forma mais
agressiva possível.



ÉPOCA- Hoje, as ações de responsabilida-
de social não se tornaram uma exigência
do consumidor, algo indispensável
para as empresas sobreviverem?
Reich - Se ajudarem, de fato, as empresas
a aumentar seus lucros, então elas são
práticas de boa gestão. Nesse caso, as em-
presas já deveriam fazer isso de um jeito
ou de outro. Mas quem dá aos executivos
das empresas o direito de decidir o que
é do interesse público? Eu, certamente,
não me sinto confortável em dar essa
responsabilidade a eles. É para isso que
temos leis e normas. É para isso que
temos uma democracia, para determinar
as regras do jogo. Esse é o propósito do
processo democrático - determinar os
custos e os benefícios sociais do capitalis-
mo. As empresas não devem satisfações
aos cidadãos, mas sim a seus acionistas.

ÉPOCA- O que é esse supercapitalismo
a que o senhor se refere no livro?
Reich - O supercapitalismo começou
a ganhar forma no fim dos anos 70, com
a globalização da economia. Naquela
época, a tecnologia desenvolvida para uso
militar durante a Guerra Fria passou a ser
usada em novos produtos e serviços. Isso
facilitou o ingresso de novos concorrentes
no mercado e ajudou a melhorar os
transportes e as comunicações. O poder
dos consumidores e dos investidores
se multiplicou. Passamos a ter acesso
a mais escolhas e a melhores negócios
que nunca. Mas as instituições que
conduziam as negociações formais ou
informais para distribuir a riqueza,
estabilizar os empregos e definir regras
justas para o jogo, como os partidos
políticos, os sindicatos e as agências
reguladoras, perderam importância. O
capitalismo triunfou, mas a democracia se
enfraqueceu. A idéia do bem
comum desapareceu.

ÉPOCA- Ainda assim, o mundo parece
bem melhor que antes: muitos países estão
crescendo, a pobreza está diminuindo...
Reich - Isso tudo é muito bom. Muitos
de nós estamos nos beneficiando com o
supercapitalismo. A tecnologia e a globa-
lização abrem enormes oportunidades.
Mas o supercapitalismo tem várias con-
seqüências que não são tão boas, como

o aquecimento global, a instabilidade no
emprego e o aumento da desigualdade
social e do trabalho infantil. As escolhas
que fazemos no mercado nem sempre
refletem nossos valores como cidadãos.
Temos de estar cientes dos custos sociais
das mudanças. Isso não significa que
temos de interrompê-las. Mas que nós,
como cidadãos, queremos capacitar a so-
ciedade para a mudança da forma menos
dolorosa possível. Nos Estados Unidos,
entre 1945 e 1975, havia muitos inter-
mediários que permitiam ao cidadão se
expressar, como os partidos políticos, os
sindicatos, as entidades da sociedade civil.
Hoje, a maioria perdeu força. Washington
é dominada por lobbies empresariais.

ÉPOCA- A democracia e o livre mercado
não são duas faces da mesma moeda?
Reich - Costumava ser assim. Mas veja
o caso da China. A China, hoje, é uma
economia capitalista dinâmica. Mas
sem democracia. Cingapura é outro
exemplo. Em Cingapura, o capitalismo
cresce rapidamente, mas não há
democracia. Na Rússia, é a mesma
coisa. Ela parece ser uma democracia,
mas a maioria dos russos não
concordaria com isso, embora tenha
se tornado um país capitalista e esteja
crescendo rapidamente. O capitalismo
pode ser uma condição necessária para
a democracia. A democracia pode não
ser essencial para o capitalismo.

ÉPOCA- Por que o senhor diz
que a democracia perdeu força com
o supercapitalismo?

Reich - A democracia foi moldada para
refletir o que queremos não só para
nós mesmos, mas para a sociedade
como um todo. Não podemos querer
que os consumidores e os investidores
sejam responsáveis pela definição
dos rumos da sociedade. O papel do
capitalismo é fazer o bolo crescer.
Definir como o bolo será fatiado e decidir
sobre o que fazer com suas fatias é algo
que cabe à sociedade. Esse é o papel que
atribuímos à democracia. É para isso,
mais uma vez, que temos leis e normas.
Elas servem para controlar os excessos
do capitalismo.

ÉPOCA- O senhor parece defender uma
volta ao "welfare state". Isso não
pode desestimular a iniciativa individual
e levar à estagnação da economia?
Reich - Em meu livro, eu não recomen-
do ações específicas contra o supercapi-
talismo. Digo que não podemos voltar
ao passado. Os tempos mudaram. A
questão é que, hoje, não conseguimos
expressar nossa visão das coisas, qual-
quer que seja ela. Não podemos fazer
um debate honesto sobre as compensa-
ções entre os nossos desejos individuais,
como consumidores e investidores, e os
nossos valores como cidadãos, relacio-
nados ao bem comum. O único lado de
nosso sistema de valores que expressa-
mos é o de consumidores e investidores.
Isso não significa que o capitalismo é
ruim, mas apenas que precisamos mini-
mizar seus excessos.

ÉPOCA- Há algum lugar no mundo hoje
que o senhor considere um modelo?
Reich - Infelizmente, apesar de os Esta-
dos Unidos determinarem a tendência
do supercapitalismo, seus efeitos estão
se espalhando pelo mundo inteiro, assim
como as conseqüências de não atacar
seus efeitos. Meu livro é um chamado
não apenas para os Estados Unidos, mas
para que todas as nações que se classifi-
cam como democracias possam enten-
der melhor a natureza do supercapitalis-
mo, assim como as ameaças que ele traz
para a democracia. É um chamado para
a gente reconstruir nossa democracia,
para que possamos ter novas políticas
para uma nova era.
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