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Temas Socioambientais
• Por VALENTINA MENEZES

Entre o discurso
e a prática
índices de sustentabílidade podem ser
instrumentos para fiscalizar ações de responsabilidade
socioambiental das empresas

ao há como medir o tamanho
do abismo entre os discursos
e as práticas de responsabili-
dade social nas empresas.
Estudos relacionados ao

tema, no entanto, deixam claro que
a distância é longa. Na última pes-
quisa do Ibope sobre sustentabili-
dade, entre os cerca de 500 execu-
tivos entrevistados, 31% afirmam
que suas empresas têm ações de sus-
tentabilidade para agregar valor à ima-
gem; 80% não relacionam ética à prática
socioambiental; e 35% desses executi-
vos não consideram sustentabilidade
uma questão estratégica. A falta de nor-
mas que caracterizem as ações de res-
ponsabilidade faz dos selos e índices
uma ferramenta de acompanhamento das
gestões responsáveis. A sociedade civil
hoje usa a lógica de mercado e aproveita
a expansão dos fundos de investimentos
socialmente responsáveis, que somente
nos Estados Unidos movimentam mais
de US$ l trilhão/ano, para pressionar as
empresas a colocar em prática seus dis-
cursos.

"As empresas precisam realmente
adotar práticas sustentáveis, e não ape-
nas cumprir leis ou investir em publici-
dade ambiental. Quem se diz sustentável
tem que se submeter ao escrutínio da
opinião pública", afirma Fábio Feld-
mann, secretário-executivo do Fórum

Paulista de Mudanças Climáticas. Um
exemplo do uso dos índices como ferra-
menta de fiscalização é o movimento
para garantir a qualidade do diesel utili-
zado em 10% dos veículos em circulação
no País. Apesar de representar tão pouco
na imensa frota brasileira, esses veículo
contribuem com 80% das emissões d
material particulado fino, emitido pela
queima do combustível diesel e compos-
to basicamente por enxofre. Dados da
Universidade de São Paulo mostram que
somente na capital paulista 3 mil pessoas
morrem todos os anos por doenças rela-
cionadas diretamente à emissão de partí-
culas sólidas.

O movimento, do qual participam
representantes de governos estadual e
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municipais e da sociedade civil e que atua
em frentes jurídicas e políticas, partiu
para a frente administrativa e acionou o
Conselho Nacional de Auto-Regulamen-
tação Publicitária (Conar) para questionar
os anúncios da Petrobras, maior produto-
ra de diesel do País, que enfatizam as
ações de sustentabilidade da empresa.

Outra iniciativa foi o envio de cartas
a todos os membros do conselho delibe-
rativo do índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da Bovespa, para
pedir que considerassem os dados na
avaliação para compor a carteira do
índice. A ação surtiu efeito. A Petrobras
foi chamada pelo conselho deliberativo

do ISE a se defender. Na reunião, a
empresa garantiu que até

2009 fornecerá diesel
com 50 ppm (parte por

milhão) de enxofre a
ser utilizado em

veículos pesados
e vai investir R$
9 bilhões até
2012 em unida-
des de hidro-
tratamento. O
diesel distribuí-
do tem, atual-
mente,de 1.000
a 2.000 ppms.

Esse comprome-
timento garantiu

pontos para que a
Petrobras conti-

nuasse a figurar entre
as 32 empresas que

compõem a carteira. O
anúncio da estatal certamente

contará positivamente no processo
que tramita no Conar.

A Petrobras se manteve no ISE da
Bovespa, que já excluiu de sua carteira
a ALL, Celesc, Gol, Itaúsa, Localiza,
TAM, Ultrapar e Unibanco. A inclusão
e manutenção das empresas no ISE,
carteira criada pela Bovespa em 2005,
depende, entre outros índices, da
governança corporativa das compa-
nhias. A carteira reúne 40 ações emiti-
das por 32 empresas de 13 setores, o
que representa R$ 927 bilhões em valor
de mercado (39,6% da capitalização
total da Bovespa).
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A busca por um diesel limpo pode ser
citada como exemplo de um novo
ambiente de negócios. "A sociedade
civil tem usado uma série de mecanis-
mos para cobrar práticas. Com isso, as
empresas estão percebendo que alguém
está cobrando. Responder a isso é dar
valor a essa cobrança. Isso é muito posi-
tivo", explica o coordenador do Centro
de Estudos em Sustentabilidade, da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) de São Pau-
lo, Mário Monzoni.

E de fato a sociedade está olhando
para as ações das empresas. A mesma
pesquisa Ibope que avaliou a percepção
dos executivos também entrevistou cida-
dãos das classes A, B e C. Resultado:
46% acreditam que empresas que dizem
fazer algo pela sociedade e pelo meio
ambiente o fazem somente como açao de
marketing, e 53% afirmaram que deixa-
riam de consumir sua marca favorita se
soubessem que o fabricante causa danos
à sociedade ou ao meio ambiente. Mon-
zoni lembra que não existe uma empre-
sa efetivamente sustentável. O que exis-
te é um processo. "Não é preciso pesqui-
sas para perceber que algumas empresas

estão na frente, com avanços significati-
vos; outras estão começando; e uma boa
parte ainda não fez nada." É importante
ressaltar que algumas empresas têm cul-
tura organizacional centenária. O cami-
nho é longo e não é possível obter
mudanças no curto prazo. Contra atitu-
des radicais, o economista defende os
meios de auto-regulamentação do mer-
cado e a organização da sociedade.
"Demonstrar boas práticas já é um avan-
ço e gera valor para os acionistas."

Há oito anos figurando no Dow Jones
Sustainnability Index (DJSI) e há três no
ISE, o Banco Itaú se preocupa em esta-
belecer uma cultura organizacional
levando em conta os impactos socioam-
bieníais na geração de negócios e na
construção da imagem da empresa. A
superintendente de responsabilidade
social do Itaú e diretora setorial de res-
ponsabilidade social e ambiental da
Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban), Sônia Favaretto, enxerga o DJSI
como um divisor de águas no Itaú. "Os
indicadores externos são mui to úteis
como balizadores do processo de res-
ponsabilidade social", diz.

Norma internacional está sendo elaborada

Aprimeira norma de responsa-
bilidade social está sendo ela-
borada pela International

Organization of Standard i zation (ISO),
por meio de uma força-tarefa forma-
da por 395 especialistas, consumido-
res, empresas, governos, organiza-
ções não-governamentais, trabalha-
dores de 78 países e 37 organiza-
ções internacionais. O Brasil, por
intermédio da Associação Nacional
de Normas Técnicas (ABNT), lidera o
trabalho, juntamente com a Suécia,

pela primeira vez na história da ISO.
"Queremos orientar milhões e

não certificar milhares. Será uma
resposta à demanda da sociedade,
que se mostra madura para pedir
mudanças. Não há como prever o
impacto dessa norma, mas certa-
mente vai mexer com o mercado.
Com o tempo, aqueles que não
enxergam isso como uma questão
estratégica, naturalmente terão que
alcançar os patamares mínimos exi-
gidos pelo próprio mercado", diz o

co-secretário do grupo de trabalho
da ISO 26000, Eduardo Campos de
São Tiago.

Por ser aplicável a diversos tipos
de organização e não somente às
empresas, a ISO 26000 utilizará a
terminologia responsabilidade social
(RS) e não responsabilidade social
empresarial (SER). A finalidade é
apresentar diretrizes, sem ter o cará-
ter de sistema de gestão, e orientar
organizações de diferentes portes e
naturezas.
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