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"A
ccountability" é um termo
que hoje extrapola muito seu
conceito original, de presta-
ção de contas. Para a Organi-

zação Não-Governamental inglesa que ado-
tou a palavra como seu nome, trata-se da
"civilização do poder". Uma onda de inova-
ções e redistribuição de responsabilidades
em que o diálogo, a colaboração e a trans-
parência surgem para preencher lacunas
deixadas por instituições — como Igreja e
Estado, empresas e sindicatos — que são ou
muito poderosas ou insuficientemente po-
derosas para enfrentar novos desafios como
o aquecimento global ou problemas secula-
res como exploração e corrupção.

Voltada para a promoção da transparên-
cia na prestação de contas de empresas, go-
vernos e organizações da sociedade civil, a A
AccountAbility faz estudos para o desenvol-
vimento de negócios sustentáveis desde
1995. No fim do ano passado abriu um es-
critório em Washington cujo comando foi
entregue a Steve Rochlin, reconhecido co-
mo autoridade na área de responsabilidade
social corporativa. Formado em política pú-
blica na John F. Kennedy School of Govern-
ment da Harvard University's, Rochlin foi
diretor de pesquisa e desenvolvimento do
Centro de Cidadania Corporativa do Boston
College por 11 anos e falou ao Valor sobre a
importância de o mundo corporativo rever
sua forma de operar.

Valor A responsabilidade social entrou em
pauta há cerca de dez anos. O senhor acha que já
foi estabelecida uma ligação entre responsabili-
dade social e competitividade ou ao menos a per-
cepção que os negócios devem mudar?

Steve Rochlin: Acho que houve sucesso ao
redor do mundo em estabelecer uma expec-
tativa de que as companhias devem agir de
forma responsável e sustentável. E que o futu-
ro para os negócios requer que seja feita essa
conexão entre práticas sustentáveis e boas
práticas de negócios. Eu não acho que esta-
mos em um ponto em que possamos dizer
que isso é o padrão. O que vemos hoje é que as
grande corporações entendem que para ter
boa reputação e para serem vistas como bons
negócios precisam começar a investir em ati-
vidades responsáveis e sustentáveis. Isso é um
começo, mas não é o fim, de jeito nenhum.
Existe uma mistura. Alguns negócios olham a
sustentabilidade como fundamental para
seu planejamento estratégico e para seu su-

cesso. Acham que são capazes de inovar, de-
senvolver novos produtos e formas de prestar
serviços que criam muitas novas oportunida-
des para os negócios e para entregar valor
tanto para os acionistas quanto para os fun-
cionários e consumidores.

Valor Mas o que a responsabilidade social
realmente requer e pretende?

Rochlin: Na minha organização, a Accoun-
tAbility, encaramos a responsabilidade social
como a definição de um novo conjunto de
responsabilidades que vão além dos donos
do negócio, atingindo a sociedade e o am-
biente. E de estabelecer um equilíbrio entre a
prestação de contas e responsabilidade que
a organização deve alcançar. Isso significa
que o objetivo final de uma organização ex-
pande-se além dos resultados financeiros pa-
ra entregar benefícios para a sociedade.

Valor Por que o senhor acha que essa ainda
não é uma prática padrão?

Rochlin: Em primeiro lugar, administrar os
negócios de forma a obter resultados susten-
táveis requer criatividade e inovação. As pes-
soas que tocam os negócios hoje nunca fo-
ram treinadas para pensar dessa maneira,
que requer uma mentalidade totalmente no-
va. Outra razão, precisamos ser honestos, é
que existem ainda algumas vantagens para
os negócios operarem do jeito antigo. E para
fazer os negócios mais sustentáveis, precisa-
mos de uma sociedade e de um sistema de
governo e de governança que apoie as práti-
cas sustentáveis. Hoje existem hiatos políti-
cos e regulatórios na maioria das partes do
mundo em relação às práticas sustentáveis.

Valor Existe necessidade de uma legislação
ou o mercado vai fazer isso voluntariamente?

Rochlin: Nós já vimos os resultados de um
governo muito ativo em estabelecer normas
de diferentes tipos de comportamento e isso
não foi bem-sucedido. Também já vimos o
que acontece quando o mercado é deixado
por sua conta própria. E apesar de alguns se-
tores estarem melhorando na auto-regula-
ção, claramente os resultados não têm sido
tão progressistas quanto nós que atuamos no
campo da responsabilidade social ou a socie-
dade gostaríamos que fossem. O que vemos
agora é um conjunto inteiramente novo de
relacionamentos que na verdade modelam
os princípios de responsabilidade social e
sustentabilidade. Vemos isso em alguns seto-
res, na questão ambiental. Vemos isso nas in-
dústrias extrativas, como as de petróleo, de
mineração, papel e celulose, que se juntaram
a governos e ONGs em todo o mundo para
definir princípios em direitos humanos e se-
gurança. Esse é um exemplo do tipo de nego-

ciação, entre todos os setores da sociedade,
que vai criar um novo conjunto de condições
para que os negócios operem de forma res-
ponsável e sustentável.

Valor O senhor acha que globalização, em al-
guns aspectos, não limita esse tipo de negocia-
ção? Como empresas socialmente responsáveis
podem competir com indústrias que atuam em
países com menos restrições regulatórias, mão-
de-obra mais barata e não-organizada?

Rochlin: AILO (International Labour Orga-
nization) fez uma série de estudos e pesqui-
sas muito interessante que mostra que forne-
cedores em países menos desenvolvidos ou
emergentes, que adotam princípios de sus-
tentabilidade e responsabilidade social, são
na verdade muito mais produtivos do que
aqueles que não adotam essas práticas. A
qualidade de sua produção é mais alta, a
quantidade que conseguem produzir é
maior e o custo para os compradores é me-
nor. Na verdade existe um mito de que agir de
forma socialmente irresponsável, tratando
mal os funcionários, pagando salários bai-
xos, alongando suas jornadas de trabalho é
menos custoso e mais produtivo.

Valor O senhor não acha que existe um confli-
to entre o longo e o curto prazo quando se f ala de
responsabilidade social? O que o mercado procu-
ra não é o retorno no curto prazo?

Rochlin: A questão do longo prazo de retor-
no para investimentos socialmente respon-
sáveis é verdadeira. Mas também existem vá-
rios exemplos em que o resultado vem no
curto prazo. Investimentos em reduzir a po-
luição, em diminuir os resíduos, na verdade
economizam custos. Logo após o investimen-
to. Há vários exemplos em que os investimen-
tos em práticas responsáveis são apenas in-
vestimentos em bons negócios. E o retorno
para os resultados acontece muito rápido.
Mas é verdade que há outros investimentos
como, por exemplo, investimentos de longo
prazo para defender os direitos humanos, in-
vestimentos de longo prazo na comunidade,
na saúde, sustentabilidade e biodiversidade
do meio ambiente, demoram mais para dar
retorno. Por isso torna-se muito importante
que ela integre a visão da companhia. Outra
coisa que acho muito importante é que as ati-
vidades da sociedade civil estão se tornando
cada vez mais importantes. Nos Estados Uni-
dos, um dos segmentos de consumo que cres-
cem mais rápido é o que tem sido chamado
de estilo de vida saudável e sustentável. Esti-
ma-se que há 40 milhões de consumidores
engajados em comprar de companhias so-
cialmente responsáveis e sustentáveis. O total
de compras por ano chega a 250 bilhões de
dólares e está crescendo. Você pode ver tanto
no mundo desenvolvido como em outros
mercados—Brasil, Ásia, Oriente Médio—que
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está emergindo uma consciência nova em
termos de consumidores, que está criando as
condições de demonstrar para as compa-
nhias que esses investimentos trazem benefí-
cios também de curto prazo, tanto como os
de mais longo prazo.

Valor E qual seria o futuro para empresas que
não se enquadram no modelo de sustentabilida-
de?0 Dow Jones Sustainability Index, por exem-
plo, exclui fabricantes de álcool, tabaco e armas.
Não se está fechando os olhos para um grande
problema?

Rochlin: Existem muitos aspectos a serem
considerados. Em primeiro lugar eu acho que
os princípios de mercado podem lidar bem
com esses índices de responsabilidade social,
assim como podem lidar com vários aspectos
da economia. Se existe um índice que não
quer incluir essas indústrias e ele é bem-suce-
dido, isso é uma coisa é razoável. Acho que es-
se tipo de opção deve estar disponível como
está para os consumidores, como ocorre com
vários outros tipos de produtos. Esses índices
ajudam muito e contribuem para o avanço
das práticas sustentáveis. Para essas indús-
trias específicas existe uma necessidade, por
meio dos mecanismos da responsabilidade
social, de nos comprometermos com elas. Se
olharmos para indústrias como a do álcool, a
Diageo é uma empresa muito interessante.
Eles viram o que aconteceu com a indústria
do tabaco nos EUA e no resto do mundo e
perceberam que se não assumissem a lide-
rança no consumo responsável de seus pro-
dutos enfrentariam muitos desafios, proces-
sos, regulação e outras limitações para seus
negócios. Então estão trabalhando para lide-
rar o setor na estruturação de práticas de
mercado e de práticas regulatórias, e se com-
prometendo com governos e grupos ativistas
de consumidores e ONGs. Os consumidores
querem esses produtos e podemos esperar,
por exemplo, por soluções tecnológicas co-
mo um cigarro que não cause problemas de
saúde ou podemos, como sociedade, achar
um caminho em que, já que essas compa-
nhias têm autorização para vender seus pro-
dutos e são empresas legais, podemos traba-
lhar com elas de forma a definir limites. Al-
guns experimentos interessantes estão sendo
feitos agora nos EUA com os maiores fabri-
cantes de cigarros. Estamos trabalhando e
tentando negociar coalizões com governos e
grupos de ativistas para ver que tipo de solu-
ção pode haver. Uma das propostas que veio
de um dos líderes do mercado é que o tabaco
seja classificado como narcótico. Assim seria
estabelecida uma definição para o setor e eles
poderiam então concorrer, no sentido de que
eles estariam limitando o tamanho do mer-
cado em seu mercado. Mas a questão que se
coloca então é eles estão dispostos a fazer a
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mesmo coisa na China, no Brasil? Eles estão
estabelecendo um conjunto de princípios
competitivos que são iguais em todo o mun-
do? Existe uma pressão sobre eles para que
considerem essas questões como algo cons-
trutivo. Nesse aspecto, os fundos socialmente
responsáveis, que adotam uma linha mais
ampla, podem ser muito úteis.

Valor: O senhor não acha que o "trípple bot-
tom Une" (equilíbrio entre os resultados financei-
ros, ambientais e sociais) é um tipo de utopia?

Rochlin: Os negócios sempre existiram pa-
ra proporcionar soluções para grandes pro-
blemas e desafios da sociedade. Nós esque-
cemos isso. E tomamos como princípio o fa-
to de, por exemplo, o mercado financeiro
existir para permitir às pessoas aprimorar e
perseguir uma maior qualidade de vida, de

crescer e desenvolver suas próprias oportu-
nidades. Esquecemos que a indústria de
energia foi muito importante no sentido de
proporcionar à população acesso barato à
energia. Existe um longo caminho a percor-
rer, mas agora o desafio para os negócios é
estarem muito mais comprometidos em re-
solver os problemas da sociedade. E em fazer
isso de um modo que os permita modelar as
boas e sustentáveis práticas que o mundo
precisa. Para quem faz negócios assim, o
"tripple bottom line" não é uma utopia é
uma necessidade. Mas existem algumas
áreas em que agora se pede aos negócios pa-
ra assumir custos. E nessas áreas precisamos
trabalhar coletivamente para definir as con-
dições e caminhos que façam com que esses
investimentos sejam algo razoável. •

Steve Rochlin: "Os
negócios sempre
existiram para
proporcionar
soluções para
grandes problemas
e desafios da
sociedade"
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