




var as instalações e a qualidade da educação
oferecidas pela escola foi colocado em prática.
A ação foi encabeçada pelo pernambucano Mar-
cos Magalhães, que até abril de 2007 ocupou o
cargo dê presidente da Philips para a América
Latina e desde então dedica-se à presidência do
conselho da operação brasileira. Sensibilizado
pela decadência da escola onde estudaram os escritores Ariano
Suassuna e Clarice Lispector (além dele próprio), Magalhães
conseguiu recursos da Philips e de outras empresas, como Ode-
brecht, ABN Amro e Chesf, para restaurar o prédio. A reforma,
que custou cerca de 2,5 milhões de reais, começou em 2000 e
levou dois anos para ser concluída. A iniciativa de Magalhães e
das empresas envolvidas nessa história só pode ser louvada —
uma escola capaz de preparar alunos para o vestibular é muito
melhor que uma instituição decrépita. Errado é achar que o preen-
chimento do vácuo deixado por um Estado que arrecada impos-
tos para suprir as demandas sociais pela iniciativa privada seja
algo normal ou desejável. "As doações e os serviços sociais pres-
tados pelas empresas não devem substituir a ação que os gover-
nos de nações que se julgam avançadas devem prover à popula-

ção", afirma Robert B. Reich, professor de políti-
cas públicas da Universidade da Califórnia.

Ex-secretário do Trabalho durante o governo
Bill Clinton, Reich reacendeu o debate sobre a res-
ponsabilidade social das empresas no recém-lan-
çado livro Supercapitalism — The Transformatíon

of Business, Democracy, and Everyday Life (em tra-
dução "livre "Supercapitalismo—A transformação dos negócios,
da democracia e da vida cotidiana", ainda não lançado no Bra-
sil). Na obra, ele discorre sobre o enfraquecimento do sistema de-
mocrático nos Estados Unidos e no resto do mundo nos últimos
30 anos e, sobretudo, sobre o risco de a população acreditar que
as empresas vão resolver os grandes dilemas que o planeta vive
hoje. Como o economista Milton Friedman, Reich acredita que
a responsabilidade das empresas é apenas dar lucro — e que a
saúde e a educação dos cidadãos são um problema do Estado.

No Brasil, a polêmica sobre o pa-
pel das empresas e do Estado
ganha contornos mais dra-
máticos. "No mundo to-
do as empresas se



adaptam ao Estado que têm, e as nossas se adaptaram a um que
não funciona", diz Marcos Kisil, presidente do Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), ONG que aju-
da companhias de todo o país a estruturar projetos sociais. "Ne-
nhuma empresa quer substituí-lo, mas simplesmente corrigir as
ineficiências que as impedem de funcionar." O perigo, segundo
uma corrente de especialistas da qual Reich faz parte, é que a po-
pulação e o próprio governo se convençam de que, ao assumir
projetos ligados a áreas como saúde, educação ou segurança, as
empresas não estão fazendo mais do que sua obrigação. Assim
como é obrigação de todos pagar seus impostos em dia. Trata-
se de um risco real. Um levantamento da consultoria Market
Analysis Brasil mostra que 65% da população acredita que ca-
be às empresas resolver questões de impasses sociais — o índi-
ce mais elevado entre os 25 países pesquisados (veja quadro ao
lado). "Existe uma cobrança exagerada em cima das empresas
e ela é estimulada pelo próprio governo", afirma Wilberto Luiz
Lima Júnior, diretor de responsabilidade social da Klabin. "A
questão é que pagamos impostos e já compartilhamos nosso lu-
cro com centenas de funcionários que recebem salários e bene-
fícios e que, com isso, movimentam a economia." Em outras pa-
lavras, como mostra a pesquisa, no Brasil os papéis estão cada
vez mais embaralhados.

ESSE CENÁRIO COLOCA AS EMPRESAS NUMA SINUCA: se não
aceitam resolver questões sociais, são malvistas por consumido-
res e pelas comunidades; se tomam para si essa tarefa, podem aca-
bar com bombas-relógio nas mãos. Driblar esse impasse exige
um planejamento cuidadoso. Em janeiro de 2005, a subsidiária
brasileira da Unilever decidiu ''adotar" o município de Araçoia-
ba. no estado de Pernambuco, onde possui quatro fábricas. A me-
ta da multinacional anglo-holandesa era articular uma série de
ações para elevar o índice de Desenvolvimento Humano (TDH),
indicador usado pelas Nações Unidas para avaliar a qualidade de
vida de uma região. À época, o IDH de Araçoiaba era um dos

mais baixos do estado. Para minimizar os riscos, desde o início a
Unilever definiu regras claras para o projeto. Ele se encerraria ern
dezembro de 2007 (prazo que poderia ser prorrogado por, no má-
ximo, mais um ano), consumiria 3 milhões de reais da empresa
e, o mais importante, não deveria suplantar o papel do Estado.
"No início, a população passou a nos ver como solução para to-
dos os problemas e, se deixássemos, a prefeitura nos colocaria
mesmo para atuar em todas as frentes", diz Elaine Molina, geren-
te de responsabilidade social da empresa. A estratégia foi condi-



cionar a entrega de benfeitorias à mobilização da comunidade e
do poder público. Para ganhar uma escola nova, por exemplo, a
prefeitura teve de ajudar a Unilever a alfabetizar 2 000 pessoas.
"Estabelecer esse tipo de relação de barganha é saudável e evita
que o poder público se isente de sua responsabilidade", diz a ame-
ricana Christine Letts, especialista em filantropia e liderança pa-
ra instituições sem fins lucrativos da Universidade Harvard.

Em dezembro deste ano, como planejado, a Unilever deixará
Araçoiaba. O IBGE deverá medir o IDH da cidade em dezem-
bro e divulgá-lo ao longo de 2008. "Como trabalhamos muito
nas áreas de saúde, educação e geração de renda, temos certeza
de que vamos conquistar nossa meta", afirma Elaine. Para ter-
minar o projeto com a certeza de que não gastou dinheiro ou
energia em vão, a Unilever tomou alguns cuidados. Um deles foi
estimular a aprovação de uma lei municipal para que o Centro
de Saúde Infantil, no qual a empresa investiu 120 000 reais, re-
ceba mensalmente uma verba do governo capaz de garantir seu
futuro. Com ajuda do centro, que atende crianças de zero a 5 anos

e gestantes, o município conse-
guiu reduzir drasticamente a
mortalidade infantil. Em janei-
ro de 2005, de cada l 000 bebês
que nasciam em Araçoiaba, 36
morriam antes de completar l
ano de vida. Em dezembro de 2006, segundo a Secretaria Esta-
dual de Saúde, a taxa havia sido reduzida para seis. A mesma es-
tratégia de blindagem foi usada por Marcos Magalhães para ga-
rantir a perenidade do projeto educacional para os alunos de en-
sino médio. Ele conseguiu que duas leis estaduais fossem apro-
vadas. Uma regulamentou o modelo de 19 escolas que, assim co-
mo o Ginásio Pernambucano, passaram a funcionar em horário
integral. A outra lei regulamentou a criação de um departamen-
to dentro da Secretaria Estadual de Educação, com autonomia
técnica, administrativa e financeira para gerir essas escolas.

Segundo o americano Reich. criar regras claras e formais que
definam o papel do Estado e da iniciativa privada é premissa fun-



damental. O estabelecimento desse código de conduta não ape-
nas ajudaria a minimizar o jogo de empurra-empurra entre as par-
tes como ainda evitaria que as empresas usassem as ações de res-
ponsabilidade social como peça de marketing — atitude que, se-
gundo ele afirma em seu livro, está se tornando cada vez mais co-
mum. Reich não é o único a desconfiar das boas ações propaga-
das pelas empresas. Numa recente reportagem da revista Business
Week, a real envergadura das iniciativas frente à crise ambiental
do planeta foi questionada pelo ambientalista Auden Schendler.
Cria do Rocky Mountain Institute, renomada instituição ambien-
tal sediada em Aspen, Schendler foi contratado em 1999 para ser
o executivo de sustentabilidade do Aspen Skiing Company, um

dos resorts de inverno mais luxuosos do mundo. Oito anos de-
pois, ele continua no posto—mas se diz desanimado. Schendler
afirma que não tem mais a convicção de que as empresas estão
realmente dispostas a fazer sacrifícios, mesmo que haja retorno
no longo prazo, para atuar de maneira ambientalmente correta.
"Implementei um monte de projetos vistosos, mas não consegui
fazer o que me propus", afirmou ele à revista. Um desses fracas-
sos está relacionado à diminuição do consumo de energia elétri-
ca. Segundo Schendler, a empresa preferiu comprar novos equi-
pamentos para os praticantes de esqui a reformar velhas acomo-
dações do hotel que gastam muita energia. Robert Reich e Au-
den Schendler podem até ser considerados cêticos radicais. O
mundo em que vivemos continuará a colocar na balança as ati-
tudes das empresas diante da sociedade e do meio ambiente. Mas
pode ser ingênuo e até arrogante achar que as corporações po-
dem tomar conta do mundo. Assim como pode ser irresponsável
agir como se o Estado — legitimado por nós mesmos — nada
mais tenha a ver com os problemas que estão ai.
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