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NUNCA ME DEI BEM COM ESTATÍSTICA!
O professor e consultor Ismael Rocha explica e critica incoerências entre o discurso e a prática do mercado

Ismael Rocha

Enquanto escrevo este artigo, al-
gumas notícias entram no ar.

A primeira que me chama
a atenção foi publicada no dia 10 de
novembro e revela, estatisticamente, a
nossa triste realidade: o Brasil recuou
do 68° para o 69° lugar na classificação
pelo índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) que avalia 177 países.

Ancorada nessa notícia, chega a
de que há um óbito infantil a cada 19
segundos no mundo, motivado exclu-
sivamente pela deficiência no acesso à
água e ao saneamento básico.

Isso significa que se você é um bom
leitor, ao final desse texto aproxima-
damente 32 crianças terão morrido.
No Brasil onde 25% da população não
têm acesso à rede de esgoto, parte
dos habitantes das favelas de Recife
é obrigada a descartar pela janela
dos barracos suas fezes embaladas
em sacos plásticos, sem falar em um
enorme contingente de pessoas que
vivem no agreste nordestino e que só
têm contato com água por caminhões
pipas que, sem qualquer periodici-
dade, passam enchendo pequenas
vasilhas que devem durar até quando
deus - com letra minúscula - quiser.
O número de crianças que morrem é
só uma questão de regra de três.

Nossos pobres, segundo a re-
portagem, fazem parte do grupo
dos mais pobres do mundo, ou
seja, ganham somente dos
pobres da Colômbia, El Sal-
vador, Botsuana, Paraguai,
Namíbia, Serra Leoa e
Lesoto. Classificação,
essa, pouco elogiosa,
pois eles, os pobres
do Brasil, ficam
apenas com 0,8%
da renda nacio-
nal, enquanto
a faixa mais
privilegiada da população, amealha
algo em torno de 46% da renda. No
quesito desigualdade social, também

e por conseqüência, estamos no gru-
po dos países que lideram o ranking
ocupando o 10° lugar entre 126 países.
Numa lista onde estão países como
Guiné, Benin, Etiópia, Gâmbia, Eri-
tréia, Burundi, Burkina Fasso, Timor
Leste, Mianmar, Vanatu, Iraque,
Butão, entre outras importantes na-
ções espalhadas pelo mundo, nossa
classificação não é de dar inveja a
qualquer Tadjiquistanês mediamente
esclarecido.

Mas o impacto da notícia do IDH
brasileiro ainda trouxe outras infor-
mações significativas, como a de que
entre os 102 países em desenvolvi-
mento - essa lista somente leva em
conta tais nações quando o quesito é
o risco de morrer antes dos 40 anos,
ocupamos a 95a colocação. Na ques-
tão dos adultos analfabetos - e aqui
não estão computados os analfabetos
funcionais, ou seja, os que sabem so-
mente desenhar o nome e os números
de uma a dez, ocupamos a 58a posição
entre os países em desenvolvimento.

Mas agora chega de números com-
parativos, ranking e tabelas. Há uma
outra notícia que surge dias depois
e que constrói um panorama das
famílias brasileiras.

Segundo o texto, 11 milhões
de famílias que vivem no Bra-
sil estão na linha

da pobreza,

de pessoas vivendo sem ter dinheiro
sequer para comprar comida.

Outra noticia importante, que leio
enquanto escrevo esse artigo: morre
Milton Friedman.

Considerado o pai do monetaris-
mo, Friedman ganhou o Prêmio Nobel
de Economia de 1976 e influenciou
importantes figuras políticas como
Margaret Thatcher e Ronald Reagan,
assumindo um importante papel na
construção do modelo econômico que
o mundo capitalista vive hoje.

No final da década de 1970, Milton
Friedman publica um texto numa im-
portante revista americana onde afir-
ma categoricamente que o papel social
da empresa é gerar lucro para garantir
o emprego e o salário de seus funcio-
nários, pagos regiamente. Escreve
também que o investimento desse
capital na geração de mais empregos,
pagamento de impostos e longevidade
da organização é o melhor papel que
uma empresa deve e tem que assumir.

A f i r m a
que o en-

Instituto define: "Responsabilidade
Social é uma forma de conduzir os
negócios da empresa de tal maneira
que a torna parceira e co-responsá-
vel pelo desenvolvimento social. A
empresa socialmente responsável é
aquela que possui a capacidade de ou-
vir os interesses das diferentes partes
(acionistas, funcionários, prestadores
de serviço, fornecedores, consumi-
dores, comunidade, governo e meio-
ambiente) e conseguir incorporá-los
no planejamento de suas atividades,
buscando atender às demandas de
todos e não apenas dos acionistas ou
proprietários."

Segundo a definição uma empresa
é co-responsável pelo desenvolvimen-
to social do ambiente onde habita, ela
deve contribuir de forma direta na
construção de uma sociedade melhor
e mais justa.

Outra notícia que me cha-
mou a atenção nos últimos
dias foi a inusitada pre-
miação do economista

ou abaixo dela, o que pouco
representa. Afinal, dados da ONU

garantem que essa linha limita as
famílias que ganham até l US$ por
dia, algo em torno de R$ 2,13, que se
multiplicado por 30, chega a um valor
perto de R$ 64,00 por mês. Acredi-
tando e sendo otimista, cada família
é formada por 4 pessoas, isso nos leva
a crer que há no Brasil 44 milhões

em ações so-
ciais é papel de

pessoas físicas, e
não jurídicas, afir-

ma que não se de-
vem misturar papéis: um g e r a
emprego, impostos e lucro, outro faz o
que bem entender com o seu dinheiro,
inclusive ações sociais.

Quando leio o conceito de Res-
ponsabilidade Social que o Instituto
ETHOS utiliza, entendo que Friedman
observou somente uma parte do fenô-
meno social contemporâneo, ou o fez
tendo como pano de fundo as nações
desenvolvidas. Pois vejamos o que o

bengalês Muhammad Yunus com
o Nobel da Paz 2006. Quando o Co-
mitê Norueguês do Nobel, em Oslo,
anunciou que o chamado "banqueiro
dos pobres" fora escolhido como
vencedor, traçou um paralelo entre
economia, pobreza e paz.

Segundo o Comitê, "uma paz du-
radoura não pode ser alcançada se a
população não encontrar maneiras de
sair da pobreza. O desenvolvimento
econômico contribui para a democra-
cia e para os direitos humanos".

Yunus, de 66 anos, elaborou e
colocou em prática um sistema ban-



cario voltado a atender a população
mais carente e necessitada, sobretudo

mulheres, financiando pequenos
projetos pelo sistema de microcrédito,
emprestando pequenas mas suficien-
tes quantias para alavancar negócios
que permitiram o desenvolvimento de
milhões de famílias.

Perto de 6,5 milhões de pessoas
foram beneficiadas em Bangladesh,
país de Yunus, sendo que 97% deles
eram mulheres. Estudos do Banco
Mundial apontam que perto de 50%
das pessoas que realizam emprés-
timos no Grameen Bank, banco de
Muhammad Yunus, saem da linha da
pobreza em até 5 anos. Outro dado que
chama a atenção é que 25% dos que se
beneficiam com tais empréstim
conseguem sair da condição de
miséria e chegam à linha da

pobreza.

Em paralelo, notícia publicada no
mesmo contexto da premiação, des-
taca que no Brasil, segundo o Fundo
de Desenvolvimento de Capital das
Nações Unidas (UNCDF), 230 mil
pessoas se beneficiam do uso de finan-
ciamentos de microcrédito. Também
há alguns bancos particulares que já
abriram espaço para essa realidade,
realizando empréstimos para pessoas
de baixa renda investirem em seus
próprios negócios.

Voltando ao ranking do IDH, Ban-
gladesh ocupa a 137a posição!

Mas aqui cabe ainda uma derradei-
ra notícia, essa ainda mais recente: no
último 20 de novembro comemorou-se
o Dia da Consciência Negra. Leio no
jornal uma frase única sobre o assun-
to, daquelas para se guardar no canto
do caderno, escrita pelo sociólogo José

"há um óbito infantil a cada 19 segundos no
mundo, motivado exclusivamente pela deficiência

no acesso à água e ao saneamento básico"

de Souza Martins: "A história branca
da sociedade negra não deixou ao
negro senão a alternativa de ser bran-
co". Segundo o IBGE, negros e pardos
recebem 51,1% do rendimento dos
brancos. E essa é uma das inúmeras
informações que colocam a raça negra
numa posição desigual em relação aos
brancos.

Das noticias para os livros: releio
um texto do Professor Carlos Fre-
derico Lúcio, mais conhecido como
Professor Fred, antropólogo e filósofo.
Texto esse publicado no livro Adminis-
tração para não-adminstradores. Lá
pelas tantas Fred escreve sobre Ética:
"Afinal, como definiam os primeiros
filósofos da Grécia Clássica, criadores

da ética como uma área sistemática de
estudo, o grande objetivo dos "homens
de bem" deve ser, em ultima instância,
a busca do bem-estar, da boa convi-
vência coletiva, em suma, da felicidade
à qual todos estão destinados, mas que
só pode, e deve, ser alcançada na rea-
lização plena de uma sociedade justa.
Uma reflexão profundamente ética
precisa levar em conta não somente a
dimensão pessoal, mas a coletiva, sem
a qual o pessoal não se realiza".

Depois de viajar por tantas esta-
tísticas e filosofias, lembro que esse
artigo deveria versar sobre o 3.0 Setor
e a Responsabilidade Social.Mas qual
é esse chamado 3.0 Setor ? De onde e
para onde caminha a Responsabilida-

de Social Empresarial ?
Qual o papel do marke-
ting, da comunicação, do
design, das finanças, da
ética nesse emaranhado
de construções que fo-
mentam a busca por uma
sociedade mais justa e
igualitária ? Creio que
esse arcabouço começa
aqui mesmo, dentro de
mim e de você !

O conceito de marke-
ting, aquele que aprende-
mos lendo Kotler, destaca
o lado social do mundo
dos negócios quando traz
à tona o conceito de sa-
tisfação dos dois agentes
que realizam o processo
de troca: quem produz
e quem consome. Se há
como objeto dessa defini-
ção o pilar da satisfação,
não quero crer que um ser
humano possa viver feliz
no mundo que estamos
construindo. Não, não
fazemos marketing, faze-
mos qualquer outra coisa
menos marketing. Qual
o legado que estamos
deixando para a próxima
geração? Qual o conceito
de ética que escreverão

existir tendo como referência a nossa
passagem pela Terra?

Responsabilidade Social Empresa-
rial, 3.0 Setor, Desenvolvimento Sus-
tentável, Investimento Social Privado
são propostas, conceitos, projetos que
somente se tangibilizarão e se tornarão
verdade com gente, com massa crítica,
com envolvimento pessoal e intelectual,
com comprometimento, com vida.

Se isso não acontecer, teremos so-
mente estatísticas e nada mais! X
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