
o mundo atual, as empresas
são as principais responsáveis
pelo bem-estar do ser huma-
no e pelo destino do planeta.

Cabe a elas, portanto, um enorme ônus
em relação à coletividade. As empresas
que ainda não tomaram a iniciativa de
agir em prol de uma vida melhor para
todos estão sendo duramente cobradas.
Enquanto muitas "correm atrás do pre-
juízo", outras já conquistaram excelen-
te know-how a respeito.

"Para mudar o País, temos de agir
onde está o poder. E o poder está no
mundo empresarial", afirma Oded Gra-
jew, presidente do Conselho Delibera-
tivo do Instituto Ethos. Com sede em
São Paulo, essa entidade, realiza inú-
meros eventos com o intuito de dis-
cutir o papel da empresa na socieda-
de nos dias de hoje. A mensagem é
reforçada por Ricardo Young, presi-
dente do Instituto Ethos. Para ele, "o
grande desafio do setor empresarial
é construir uma sociedade verdadei-
ramente sustentável".

O Instituto Ethos não está sozinho
nessa cruzada mundial em prol da res-
ponsabilidade social e da sustentabili-
dade. Como informa Guilherme Almei-
da, coordenador da Unidade de Direi-
tos Humanos do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), a própria ONU vem buscan-
do uma aproximação cada vez maior do
setor privado, de forma a reforçar a ca-
pacidade empreendedora no sentido da
sustentabilidade. Para Almeida, isso
deve ser feito com urgência, sob pena
do seu adiamento provocar um colap-
so do sistema social.

Hélio Mattar, presidente do Instituto
Akatu pelo Consumo Consciente, res-
salta a questão do consumo responsá-
vel no momento presente. Ele destaca
a importância de que a produção e o
consumo sejam colocados no seu devi-
do lugar, como instrumentos de bem-
estar e não como um fim em si mes-
mos: "Cerca de 40% das pessoas acre-
ditam que aquilo que consomem defi-
ne sua identidade, o que é uma com-
pleta inversão de valores."

ATÉ QUE PONTO A responsabilida-
de social das empresas pode contribuir
para diminuir as desigualdades sociais?
No Pacto Global, um documento emi-
tido pela ONU em 1999, mais de duas
mil grandes empresas, de 19 países,
reconheceram a sua responsabilidade
na questão ambiental, de trabalho e de
direitos humanos. A iniciativa foi men-
cionada como uma das formas de re-

solver uma questão fundamental: a le-
gitimidade de empresas privadas influí-
rem, positivamente, em questões de
responsabilidade social empresarial
(RSE) que, a princípio, cabem ao go-
verno. Muitos empresários são partidá-
rios da idéia de que, mesmo não dese-
jando, as empresas precisam pensar e
agir em questões públicas, tais como
os direitos humanos, meio ambiente e
práticas éticas de negócios.

José Lima de Andrade Neto, presi-
dente da Petroquisa, ressalta a visão lar-
gaex) exemplo do programaSER-Res-
ponsabilidade Social Empresarial na
Petrobras, que migrou de uma visão as-
sistencialista para a de apoio. Ele cita
como exemplos de sucesso o Petrobras
Fome Zero e o Fundo de Infância e Ado-
lescência, aos quais foram destinados
investimentos de R$ 420 milhões, so-
mente nos últimos anos. Outras ini-
ciativas igualmente bem-sucedidas
são o Siga Bem Criança, destinado a
erradicar a prostituição infantil; a inclu-
são de questões ambientais nos seuá
requisitos com os fornecedores; e a
crescente inclusão de mulheres e afro-
descendentes na ocupação de cargos
de chefia nessa empresa estatal.

Uma multinacional tem a responsa-
bilidade de se adaptar às pecuÜarida-
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dês dos países onde atua, a fim de pro-
mover o crescimento e a estabilidade
social. Jason Clay, presidente da Unile-
ver, cita como exemplo a atuação des-
sa empresa na Indonésia. Na produção
de doces à base de soja, optou-se por
comprar a matéria-prima de pequenos
produtores locais, em vez de um gran-
de fornecedor de outro país. Essa inicia-
tiva foi aplicada em outras cadeias pro-
dutivas da empresa, levando os produ-
tos da Unilever a patamares da socie-
dade que antes não tinham acesso a
eles. Tanto que hoje, 5,7% da popula-
ção mais pobre da Indonésia consome
produtos desse fabricante.

UMA GRANDE empresa deve se
preocupar com quem está na ponta da
sua cadeia de produção. Luís Fernan-
do Nery, gerente de Responsabilidade
Social da Petrobras, dá um exemplo que
ilustra bem esse caso. Ele explica os
caminhos percorridos pela Petrobras
para o desenvolvimento de uma bem-
sucedida Rede Nacional de Reciclagem
de Resíduos Sólidos.

Para que o procedimento desse cer-
to, foi preciso capacitar os catadores de
material reciclável. Segundo ele, isso é
fundamental para que uma indústria de
reciclagem seja sustentável, ao contrá-

rio do modelo clássico no qual a base,
a massa de catadores, é desorganizada
e negligenciada, alimentando o proces-
so de exclusão. "Para construir um mo-
delo de inclusão social, de sociedade
sustentável, é necessária a plena par-
ticipação dos setores marginalizados.

No caso dos catadores, tem sido im-
portante a união da classe em prol de
um objetivo", ele explica.

Exemplo dessa união é o Movimento
Nacional dos Catadores de Material Re-
ciclável, apresentado por seu diretor,
Luiz Henrique da Silva O Movimento
tem por objetivo organizar e fortalecer
o setor, além da legitimação da-profis-
são e de suas demandas. "Grandes con-
quistas já foram alcançadas, como uma
articulação política maior e o reconhe-
cimento da profissão enquanto ocupa-
ção", lembra Luiz Henrique. Mas o
MNCR ainda enfrenta uma grande luta
contra o preconceito da sociedade, bem
como contra a corrente de interme-
diários na produção e contra a própria
indústria do lixo, interessada no mer-
cado da reciclagem.

Ser uma empresa que age com ética,
dentro do limite esperado pelos clien-
tes e fornecedores, é regra básica, hoje
em dia, para que consiga competir em
pé de igualdade e sobreviver no mun-
do dos negócios. Cada vez mais com-
pradores estão colocando restrições a
produtos originados de empresas que
não respeitam o meio ambiente ou ex-
ploram seus trabalhadores.
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