
A ONU estimula a sustentabilidade 
 
A cúpula de líderes do Global Compact, realizada dias 5 e 6 de julho em Genebra, na Suíça, 
reuniu mais de mil participantes, incluindo comandantes de grandes organizações empresariais 
e propiciou aprofundado debate a respeito dos temas ligados à responsabilidade 
socioambiental. O Global Compact (GC), ou Pacto Global, da Organização das Nações Unidas 
(ONU), entrou em seu oitavo ano de vida procurando reforçar a musculatura. Se há uma 
síntese possível a extrair da segunda Cúpula de Líderes do GC – e particularmente influenciada 
pelas ameaças ambientais –, é esta: os progressos são grandes e inegáveis, a começar pelo 
Brasil, mas os avanços são lentos, tanto no plano da conscientização de pessoas, empresas, 
governantes, organizações da sociedade civil, como na sua implementação concreta. Dada a 
própria amplitude da tarefa, é natural que isso ocorra.  
 
Criado em 2000 por Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, o Global Compact nasceu para 
estimular as empresas a adotar práticas de responsabilidade social, ambiental e de 
governança, integrando-se mais à sociedade e assumindo valores mais amplos. No início, 
estabeleceu nove princípios que deveriam governar a vida de seus signatários: dois no campo 
dos direitos humanos, quatro no das relações do trabalho (abolição do trabalho infantil e do 
trabalho forçado, liberdade de associação e luta contra a discriminação) e três na área da 
proteção ambiental. A esses nove, pouco depois se acrescentou o décimo princípio: o do 
combate à corrupção “em todas as suas formas, inclusive extorsão e propinas”. 
 
O nome do jogo passava a ser Cidadania Corporativa. Quem entrasse nele praticaria muito 
mais que filantropia ou caridade. Estaria pensando no longo prazo, na perenidade da empresa, 
lapidando sua reputação e agregando valor. E mais: incorporaria intrinsecamente à sua missão 
e a seus objetivos estratégicos o respeito por todos os seus públicos de interesse 
(“stakeholders”), não só pelos acionistas (“shareholders”): os consumidores, os fornecedores, 
as comunidades onde atuam, obedecendo às leis e agindo com ética nos negócios. As 
recompensas materiais – vale dizer, a expansão operacional, os lucros, a valorização das ações 
no mercado – viriam em conseqüência disso. 
 
Atualmente, de acordo com o relatório anual do Global Compact, há 4 mil organizações 
signatárias do pacto – os números do avanço são expressivos. Desse total, 3.100 são 
empresas de 116 países. O restante é composto por representantes da sociedade civil: 
organizações não-governamentais (34%), entidades empresariais (27%), universidades 
(18%), representantes sindicais de trabalhadores (ainda uma minoria) e fundações. Na 
comunidade de negócios, destaca-se a Europa, mais preocupada com questões ambientais e 
sociais do que com aspectos de governança propriamente ditos (segundo estudo do Goldman 
Sachs, um dos gigantes financeiros do mundo, apresentado na reunião), com 1.500 empresas. 
Logo a seguir vem América Latina/Caribe, com 800. A América do Norte ainda passa ao largo 
desse movimento, com apenas 200 companhias (ao contrário da Europa continental, os anglo-
saxões, incluindo-se aí, naturalmente, a Inglaterra, pendem mais para a governança, diz o 
mesmo estudo). 
 
O Brasil exibe posição de destaque. Tem 187 organizações signatárias, das quais 151 
empresas (e é o quinto no mundo nesse aspecto – a liderança é de França e Espanha, com 
370 e 260 companhias respectivamente). Tem a Bovespa, a primeira bolsa do mundo a aderir 
ao GC (“está liderando nessa área”, afirmou Paul Clements-Hunt, diretor do Pnuma, braço da 
ONU dirigido às questões ambientais, que possui um programa de estímulo à participação do 
setor financeiro). Tem uma forte conexão local – o Instituto Ethos –, que defende conceitos 
semelhantes e busca ampliar a rede doméstica de empresas. Tem grandes empresas 
signatárias e dois representantes no Board do pacto (José Sérgio Gabrielli, presidente da 
Petrobras, um dos patrocinadores da reunião de Cúpula, e Oded Grajew, do Ethos). Enviou 19 
representantes a Genebra, entre os quais Raymundo Magliano Filho, presidente da Bovespa, 
Ricardo Young, presidente do Ethos, além de Gabrielli, da Petrobras, Maria Fernanda Coelho, 
presidente da Caixa Econômica Federal, Antonio Martins da Costa, presidente da Energias do 
Brasil (subsidiária da portuguesa EDP). 
 



Pioneirismo brasileiro – Mais do que justificável, então, que as iniciativas da Bovespa tenham 
sido objeto de debates em Genebra. Três delas chamaram atenção por seu pioneirismo e pelo 
estímulo à criação de valor tanto para empresas quanto para investidores: o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), que, lançado há um ano e meio, já está formando sua 
terceira carteira de companhias comprometidas com práticas de responsabilidade 
socioambiental, trabalhista e ética e já se tornou o benchmark nesse campo; o site Em Boa 
Companhia, espaço na internet onde as empresas podem divulgar suas atividades em favor da 
sociedade (já conta com 34 companhias que investem mais de R$ 1,4 bilhão em 223 projetos 
socioambientais); a Bolsa de Valores Sociais e Ambientais (BVS&A). Nascida em 2003 para 
captar recursos na área social, desde maio passado passou a incluir projetos ambientais 
desenvolvidos por organizações não-governamentais – funcionando com a transparência e 
segurança de uma bolsa normal, é uma intermediária entre “investidores sociais” (os 
doadores) e a comunidade. 
 
“A BVS&A é uma contribuição do setor financeiro à solução de uma crise que ameaça o 
planeta. Nós temos esse compromisso com os investidores, as empresas, a sociedade civil da 
qual fazemos parte”, disse o presidente Magliano Filho em Genebra, ao participar do painel 
sobre mudanças climáticas da Cúpula de Líderes do GC. “Acreditamos que o desenvolvimento 
econômico está diretamente ligado ao bem-estar da sociedade e temos a convicção de que as 
boas práticas nas áreas social, ambiental e de governança corporativa estão diretamente 
relacionadas à sustentabilidade das empresas no longo prazo”, afirmou Magliano, para 
acrescentar: “O CEO da Coca-Cola disse que é otimista por natureza e realista por experiência. 
A minha proposta é juntar o otimismo ao realismo. É acreditar que as empresas têm 
capacidade de mobilizar seus extraordinários recursos em prol do bem-estar socioambiental. 
Mas é saber, ao mesmo tempo, que os avanços obtidos com esse engajamento são lentos, 
embora cumulativos”. 
 
Magliano diz que os “governantes não deveriam se preocupar só com as próximas eleições, 
mas com as próximas gerações”. O Global Compact nasceu precisamente para convocar as 
empresas a uma atuação que mira horizontes mais largos, juntando-se aos governos 
efetivamente responsáveis ou substituindo-os quando não são. “Reuniões como a de Genebra 
têm um efeito mais simbólico do que resultados imediatos”, afirma Ricardo Young, presidente 
do Instituto Ethos, um dos participantes do encontro. “Tudo é muito litúrgico na ONU e no GC 
entram muitas organizações que não se ajustam inteiramente ao perfil da responsabilidade 
social corporativa”, acrescenta. “Por isso mesmo, um dos próximos passos deveria ser a 
criação de uma instância que fiscalizasse a atuação das empresas”. 
 
Mudança civilizatória – Na análise de Young, porém, a segunda cúpula do GC reuniu méritos 
que transcendem a isso. Por incorporar também os agentes econômicos, o Global Compact 
“cria uma nova alçada de compromissos para o setor privado e o habilita a conversar com 
organizações multilaterais”. As questões da sustentabilidade e do clima “estão impondo uma 
mudança no padrão de civilização e isso tem que ser discutido em instâncias globais”. E, com o 
atual modelo se esgotando, a evolução seguirá seu curso: as empresas “estão vendo a coisa 
para valer, não apenas pelos valores ou crenças, mas pelas oportunidades econômicas que 
surgem, em termos, por exemplo, de substituição de matrizes energéticas ou de inovação nas 
relações capital-trabalho”. No Brasil (“a vedete do encontro”), acrescenta Young, temos visto 
bons exemplos, casos de empresas como Petrobras, Natura, Gerdau, Vale do Rio Doce ou da 
Bovespa. O próprio setor financeiro global (“envolvido até o pescoço”) já percebeu que, fora do 
desenvolvimento sustentável, “o risco é grande para todos”. 
 
Um dos gigantes do sistema financeiro, o banco de investimento Goldman Sachs – o mesmo 
que criou o conceito dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) –, vem se dedicando ao tema da 
sustentabilidade. Não por falsa caridade, mas pelos desafios que a atividade econômica impõe 
e pela necessidade de estimular transformações. O estudo que apresentou na cúpula de 
Genebra revela conclusões inovadoras a respeito de empresas líderes em responsabilidade 
socioambiental e governança (ESG, na sigla em inglês). Focalizando seis setores – energia, 
mineração, siderurgia, alimentos, bebidas e mídia –, o estudo verificou que, desde agosto de 
2005, seu desempenho superou em 25% o índice geral do mercado de ações; e mais: 72% 
delas tiveram desempenho melhor que o de seus concorrentes no mesmo período. Importante 



considerar uma distinção que o G. Sachs faz na sua análise: a ESG é uma vantagem 
comparativa, não existe sozinha. Para as companhias que têm alto padrão administrativo e 
tratam seus negócios como manda o figurino operacional e financeiro, a ESG funciona como a 
cereja no bolo, o algo mais que faz a diferença.  
 
O Goldman Sachs não tem dúvidas de que o mundo está mudando rapidamente. Verificou, por 
exemplo, numa pesquisa sobre fatores que influenciam a fidelidade de marcas, que os 
consumidores ocidentais (35% deles) põem em primeiro lugar as de companhias socialmente 
responsáveis, vindo preço e disponibilidade de produtos (20%) num distante segundo posto. 
“Globalização e transformações no panorama político combinam-se com significativas 
mudanças na população, urbanização, utilização de recursos, padrões climáticos e atitudes de 
trabalhadores e consumidores”, diz o estudo, lembrando que a evolução das telecomunicações 
e o surgimento de ONGs levam as empresas a operar num ambiente muito mais transparente. 
Crescem os investimentos sustentáveis e aparecem novas empresas: 35% das 20 maiores 
companhias de energia por valor de mercado agora vêm dos BRICs. “Dado que o ritmo de 
mudança está acelerando, acreditamos que as transformações futuras serão ainda mais 
profundas”, diz o G. Sachs. Para acompanhar as tarefas que esse cenário sugere, os 
signatários do Global Compact cuidam de apressar o passo, sob pena de serem excluídos. 
Relatório preparado pela consultoria internacional McKinsey, e apresentado em Genebra, 
revela: 72% dos CEOs dizem que a responsabilidade corporativa deve ser parte intrínseca da 
estratégia e das operações da empresa, mas admitem que apenas 50% das companhias agem 
concretamente dessa forma. E Georg Kell, diretor-executivo do Global Compact, admite 
lacunas na implementação: “Para multinacionais e outras grandes companhias, está claro que 
muito mais precisa ser feito para levar os princípios do GC a subsidiárias e redes de 
fornecedores”. 
 
De mãos dadas – De qualquer forma, a questão está posta com todas as letras. Participantes 
do evento, num documento de 21 pontos batizado de Declaração de Genebra, escreveram: “É 
urgente a necessidade de agir. Pobreza, desigualdade de renda, protecionismo e falta de 
decentes oportunidades de trabalho ameaçam seriamente a paz mundial e os mercados”. 
Escreveram também: “Os negócios, como agente-chave da globalização, podem ser uma 
enorme força para o bem”. O secretário-geral Ban Ki-moon, por sua vez, disse: “O setor 
privado, tradicionalmente focado no crescimento e no lucro, e a ONU, focada na paz e 
segurança, redução da pobreza e direitos humanos, parecem ter objetivos diferentes. Mas 
muitos de seus objetivos são os mesmos – fortalecer economias e comunidades, prover 
oportunidades às pessoas e assegurar que todos possam viver com dignidade. Nações Unidas 
e empresariado precisam um do outro”. 
 
Certamente na próxima reunião de cúpula do GC, em 2010, os resultados contabilizáveis da 
Cidadania Corporativa aparecerão com maior destaque. 
 
Fonte: Revista Bovespa, n. 103, p. 22-24, jul./set. 2007. 


