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Com a globalização das marcas, não basta mais às empresas anunciarem a adoção de práticas 
de responsabilidade socioambiental corporativa (RSC). Públicos de interesse, tais como 
investidores, acionistas e consumidores, querem a prova disso. A prestação de contas tornou-
se uma questão chave do século XXI.   
 
Essa é uma das premissas do economista americano Michael Conroy, que lecionou por 25 anos 
nas universidades de Texas e Yale, nos Estados Unidos, e por 12 anos atuou em programas da 
Fundação Ford e Rockefeller Brothers Fund, dando suporte à criação de novos mecanismos 
para a RSC, entre os quais a construção de sistemas de certificação nas áreas de exploração 
de recursos naturais, comércio justo de commodities agrícolas e turismo sustentável.   
 
Para Conroy, a "revolução da certificação" cria um escudo de confiabilidade para a reputação 
das marcas globais e revela um novo papel para as organizações não governamentais (ONGs). 
De aguerridas opositoras, tornam-se parceiras das corporações na promoção e monitoramento 
desses sistemas. É o que ele aprofunda no seu mais recente livro, "Branded!", a ser lançado 
em breve no Brasil pela Editora WGB com o título "Certificação de Produtos: Transformando as 
Corporações Globais".   
 
Membro do conselho internacional do Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo 
Florestal, ou FSC) e titular da Colibri Consulting, empresa dedicada à interseção entre sistemas 
de certificação, RSC e desenvolvimento sustentável, Conroy - que divide seu tempo entre 
Texas (EUA) e Oaxaca (México) - falou por telefone ao Valor. A seguir, os principais trechos da 
entrevista:   
 
Valor: O senhor vê uma crescente vulnerabilidade das marcas globais frente às campanhas da 
sociedade civil contra práticas corporativas lesivas. Poderia dar um exemplo?   
 
Michael Conroy: Uma história emblemática é a campanha de ONGs, entre 1995 e 1997, 
contra o uso do trabalho infantil e degradante pela Nike. As denúncias afetaram 
profundamente a marca. Agora, meus estudos revelam que todos os esforços não bastaram 
para a marca Nike recuperar o antigo valor de mercado. A questão é que o setor calçadista 
não tem um sistema de certificação capaz de demonstrar a melhoria das condições. Ou seja, a 
empresa pode fazer melhor que os outros por ter aprendido a lição, mas continua arranhada. 
Em setores onde já há um padrão de avaliação, indústrias que comprovam seguir os melhores 
padrões podem até cobrar um pouco mais por seus produtos. Isso paga os investimentos na 
área.   
 
Valor: Pedir mais por produtos certificados não se contrapõe ao fenômeno da China, que 
conquistou o mercado global pelo preço baixo?   
 
Conroy: Não sou expert em China, mas creio que ela também mudará. Lá existem muitas 
corporações internacionais em operação, marcas globais que perderão valor se denunciadas 
por violações ambientais ou trabalhistas em território chinês. Recentemente a Wal-Mart, 
companhia norte-americana acusada de comprar produtos de origem duvidosa sob o aspecto 
socioambiental, anunciou 35 mudanças em seus procedimentos. Por exemplo, a partir de 
2010, só venderá pescados de águas salgadas com o certificado da pesca sustentável da 
Marine Stewardship Council. Outra novidade será o café com certificação de comércio justo, 
produzido pela brasileira Café Bom Dia. Bom para os EUA, pois será mais barato de que o café 



processado lá. E para o Brasil, onde será cultivado, beneficiado e embalado. Aliás, para 
atender o Wal-Mart, a empresa também atuará no Peru, Indonésia, Colômbia e Etiópia.   
 
Valor: Qual o papel dos consumidores para a expansão dos sistemas de certificação?   
 
Conroy: Essa é outra lição importante. Investidores e acionistas têm tido mais peso de que os 
consumidores na transição do mercado. A pressão quanto à origem dos produtos é mais forte 
dentro da cadeia produtiva. Varejistas, por exemplo, querem ter certeza da qualidade daquilo 
que oferecem. Com isso, o mercado das certificações cresceu mais rápido de que o 
reconhecimento do consumidor, que muitas vezes desconhece a diferença entre produto 
orgânico e o proveniente do comércio justo.   
 
Valor: E qual o papel das ONGs nesse processo?   
 
Conroy: O sistema de certificação criou uma base colaborativa internacional nova entre 
companhias e as ONGs. Vejo dois aspectos importantes. Um deles é o movimento de algumas 
pessoas das próprias corporações, que as empurram para elevar os padrões éticos. O outro é o 
papel da sociedade civil, que ganhou a habilidade de impulsionar as companhias de modo 
positivo. Há grupos de pressão que denunciam práticas corporativas questionáveis. Mas, no 
processo de certificação, que pode ocorrer após a marca ter sido afetada pela denúncia, as 
ONGs trabalham com a corporação, não contra.   
 
Valor: Não haveria a cooptação de ONGs pelas empresas?   
 
Conroy: No campo da certificação ainda não existe evidência disso ter ocorrido. Um motivo é 
que as certificadoras são organizações independentes que precisam do suporte inclusive das 
pequenas ONGs, para preservar a sua credibilidade.   
 
Valor: O senhor posiciona o Brasil como líder em produtos florestais certificados?   
 
Conroy: O grupo Orsa, na Amazônia, é hoje a maior empresa com florestas certificadas pelo 
FSC. Além do prêmio sobre o preço dos produtos florestais, a certificação ajudou-o a superar a 
resistência internacional contra a compra de madeira da região. Além disso, o país tem a maior 
área indígena com floresta tropical certificada, a dos caiapós. Hoje, o mercado interno absorve 
a maior parte da madeira da Amazônia. Se as exportações aumentarem, a certificação ganhará 
ainda mais força.   
 
Valor: O FSC trabalha na prevenção de trabalho escravo, denunciado na região?   
 
Conroy: Os padrões do FSC focam mais direitos dos índios e ações comunitárias. Mas, ante 
uma denúncia de trabalho escravo, não tenho dúvida do cancelamento da certificação, até pelo 
apoio no Brasil de ONGs como a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 
(FASE) e pelo precedente da anulação de certificado após queixa contra exploração ilegal da 
floresta.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2008, Empresa & Comunidade, p. F3 
 


