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T
ENTE IMAGINAR UM GRUPO DE

380 PESSOAS REUNIDAS, REPRE-

SENTANTES DE EMPRESAS, ONGS,

ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS, PA-

RA CHEGAR A UM CONSENSO SO-

BRE NORMAS MUNDIAIS QUE VIA-
•

BILIZEM MUDANÇAS NO ATUAL MODELO ECONÔMI-

CO. AGORA, IMAGINEM ESSAS MESMAS PESSOAS FA-

LANDO LÍNGUAS DIFERENTES, VINDAS DE 75 PAÍSES,

RICOS E POBRES, DE CULTURAS DIVERSAS. É O QUE

ESTÁ ACONTECENDO ATUALMENTE NO PROCESSO

DE PREPARAÇÃO PARA A ISO 26000, NORMA QUE PRE-

TENDE SER UM ENTENDIMENTO COMUM NO CAMPO

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AJUDAR QUEM QUI-

SER TRILHAR ESSE CAMINHO. NA LIDERANÇA DAS

DISCUSSÕES, DOIS PAÍSES DISTANTES E DISTINTOS:

BRASIL E SUÉCIA.

Presidente mundial do grupo de trabalho da ISO e da
delegação brasileira, Jorge Cajazeira lembra que esse é
o grupo mais completo de toda a ISO (International
Standard Organization), ONG que foi criada em 1945.

—A ISO foi criada para facilitar o comércio num tem-
po em que o modelo econômico no sistema capitalista
era um só: os países ricos fabricavam com matéria-pri-
ma que compravam dos países pobres e vendiam para
todo mundo. Mas hoje isso mudou muito — os países
ricos pensam os produtos e mandam construir longe
— e as novas necessidades foram aparecendo. O pró-
prio comércio, impulsionado pelo conceito de respon-
sabilidade social, que também vem evo-
luindo, começou a gerar selos sem re-
gras, criando barreiras para empresas
sem selo — explica Cajazeira.

De certa forma, a ISO foi convocada pe-
los seus próprios membros para organi-
zar um pouco essa confusão. Para fazer
os textos das outras normas (como a ISO
9000 ou a 14000) foram escolhidos como
líderes países desenvolvidos, embora ha-
ja muitos países em desenvolvimento en-
tre seus 135 membros. Mas, para a 26000,
que vai tentar alcançar uma linguagem
universal e traçar um novo modelo civi-
lizatório, foi preciso ter também um representante de um
país em desenvolvimento como âncora. O Brasil se can-
didatou, foi escolhido, e Cajazeira foi indicado para pre-
sidir o grupo de trabalho da nova norma que, segundo
espera, vai revolucionar o status atual. Executivo da Su-
zano, Cajazeira, como os outros, trabalha nesse texto co-
mo voluntário.

Como era de se imaginar, com tantas cabeças pen-
sando, a redação final da ISO 26000, que era esperada
para fim de 2009, certamente vai demorar mais tempo
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para ficar pronta. Até agora, já foram feitos três ras-
cunhos e, no último, sete mil comentários foram adi-
cionados. Segundo Ana Paula Gretchen, da Petrobras,
uma das empresas representantes da delegação brasi-
leira, a norma já tem mais de cem páginas.

— Precisa ser mais resumido. Mas isso significou um
atraso no cronograma. A solução, pensada durante a
última reunião que aconteceu em Viena em novembro
do ano passado, foi segmentar mais as discussões,
criar uma força-tarefa que vai se reunir quatro vezes
antes da próxima reunião geral que acontecerá em se-
tembro, na cidade de Santiago — disse ela.

Mas, onde é que as discussões emperram? Em mui-
tos momentos. A diversidade cultural, por exemplo, é
um obstáculo para um consenso rápido. Enquanto re-
presentantes suecos e de outros países são radical-
mente contra o trabalho infantil, para os indianos isto
não é um problema grave. Existem oito milhões de
crianças trabalhando no país e se esta prática for proi-
bida a economia da índia vai sofrer um golpe. É pre-
ciso, portanto, relativiziar as questões e lembrar, ga-
rante Cajazeira, que quase tudo o que os países ricos

condenam hoje eles fizeram no passado.
— A máquina a vapor foi construída com mão-de-

obra infantil — diz.
Bem, mas se é para se pensar num novo modelo ci-

vilizatório, é importante fugir do que foi deixado para
trás a fim de abrir caminho para formas mais humanas
de se viver. Com certeza esta é a opinião de alguns dos
sete mil comentários que o rascunho três recebeu.
Tantas opiniões diferentes acabaram por atrasar o cro-
nograma inicial, segundo Bart Slob, representante da
delegação holandesa.

— Teve muita gente incomodada com essa nova
postergação de prazo. Há receio, até
mesmo, de que omovimento se esvazie,
já que nem todo mundo tem recursos pa-
ra ficar viajando sempre para outros paí-
ses — diz Slob.

Cajazeira, no entanto, prefere não falar
em postergação de prazo. E cita exemplos
históricos onde foi preciso muito tempo
para se chegar a conclusões que hoje nos
parecem óbvias. Alguém aí sabia que para
se construir a norma do parafuso foram
necessários cinco anos de discussão e tra-
balho? Para o texto Nosso Futuro Comum,
da Comissão Brundtland, 21 representan-

tes se reuniram por mais de mil dias.
— E olha que o texto da Comissão Brundtland é o

conceito tipicamente mineiro de hereditariedade. Afi-
nal de contas, ninguém discorda que é preciso deixar
recursos para as próximas gerações, mas é importante
também criar meios de usufruir estes recursos hoje,
até para que se possa deixá-los para o futuro. Uma nor-
ma tão importante e que vai mexer com tanta gente,
como a ISO 26000, não pode mesmo ser escrita em pou-
co tempo — diz Cajazeira.
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