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Bom comportamento 
rende dividendos

AltA gerênciA

Aresponsabilidade empresarial consiste em “entender a relação entre empresa e 
sociedade, e como ambas podem se beneficiar de maneira recíproca”, explica 
Michael Hastings, diretor-geral de responsabilidade social empresarial da 
firma de consultoria KPMG. A lógica é simples: em uma economia saudável, 

as organizações de negócios fornecem boa parte dos bens e serviços de que a sociedade 
precisa, assim como os meios para adquiri-los, mediante as oportunidades de trabalho. 
A sociedade, por sua vez, abastece as empresas com mão-de-obra e lhes dá licença social 
–infra-estruturas física e legal– para que operem.

De acordo com o Pacto Mundial, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) 
que convoca o setor corporativo a trabalhar por uma economia mais sustentável e inclusi-
va, as companhias devem lidar, cada vez mais, com problemas ambientais e sociais e com 
uma agenda imposta pela comunidade. Trata-se de uma decorrência natural da crescente 
interdependência entre os mercados, as comunidades e os indivíduos. 

Isso explica por que, nos últimos anos, as empresas têm se distanciado da idéia de que 
seu único objetivo é ganhar dinheiro e abandonado o assistencialismo como “prática res-
ponsável” para dar lugar à intervenção social mais complexa e à inclusão dessas políticas 
em suas estratégias, de modo a alcançar um efeito positivo em seu currículo e no entorno. 
Em entrevista exclusiva a HSM Management, Hastings afirma que a agenda social deve 
fazer parte do processo de tomada de decisões das empresas, que assim também ficam 
mais bem posicionadas para superar suas concorrentes.

Mais do que falar de contribuições solidárias para a comunidade, Jack Welch, ex-presi-
dente-executivo da general electric, diz que “a responsabilidade social de uma empresa 
é ganhar dinheiro”. O que o sr. acha disso?

Welch tem razão: o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. Mas ele também 
garantia salários altos para os funcionários, investimento em produtos e serviços, assim 
como uma conduta responsável com o meio ambiente, com os fornecedores e com os 
clientes. Se uma organização tem êxito e ganha dinheiro, pode investir em seus produ-
tos, expandir-se e contratar mais pessoas. Vimos que a GE cresceu sem parar no mundo 
todo. Na verdade, é a única companhia que estava entre as dez melhores da Bolsa de Nova 
York na década de 1950 e que ainda se mantém entre as mais destacadas. As duas coisas 
convivem: cidadania corporativa e lucros. Se uma empresa não obtém lucros, também 
não consegue alcançar os objetivos sociais.

Em entrevista exclusiva, o especialista em responsabilidade  

social empresarial sir Michael Hastings afirma que o respeito  

ao meio ambiente, a honestidade dos líderes e o bom tratamento 

dado aos funcionários têm, além da dimensão ética, também peso 

econômico –traduzem-se em melhor desempenho e até em  

vantagem competitiva, como mostram várias pesquisas
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Muitos poderiam lhe dizer que, se a meta é ganhar dinheiro, o caminho mais rápido para 
alcançá-la é baixar os custos. reduzir, por exemplo, os benefícios aos funcionários ou 
adquirir tecnologias baratas sem levar em conta seu efeito no meio ambiente. O que faz 
uma empresa tratar bem as pessoas, oferecer benefícios, respeitar o meio ambiente, ou 
seja, a ser mais responsável?

Vale lembrar que, dez ou 20 anos atrás, as grandes empresas do mundo eram menos 
sensíveis à necessidade de pagar bem os funcionários e respeitar seus direitos huma-
nos. No entanto, na última década, tornaram-se mais atentas a consumidores, clientes, 
acionistas e meios. Jornais, revistas e programas televisivos deram muita atenção ao 
comportamento corporativo, pesquisaram o empenho dos presidentes-executivos, criti-
caram as organizações que diziam uma coisa e faziam outra e denunciaram os casos de 
irresponsabilidade. Como resultado dessa pressão da mídia, e ainda de consumidores 
e clientes, os líderes começaram a reconhecer que são cidadãos corporativos. Sei que é 
fácil, em qualquer grande mercado, encontrar companhias que não se preocupam com o 
meio ambiente e que tratam mal seus funcionários. Com certeza, são muitas as que agem 
assim, mas o movimento de responsabilidade social em empresas líderes está mudando 
a forma como os executivos pensam e atuam, assim como o comportamento de clientes 
e consumidores.

O sr. pode dar alguns exemplos de como a pressão da mídia e dos clientes obrigou as 
empresas a modificar sua conduta?

O melhor exemplo da pressão da mídia foi sobre as companhias petrolíferas na década 
de 1980 e início da de 1990. Naquela época ocorreram vários derramamentos de petróleo 
e muitas plataformas petrolíferas explodiram. A imprensa e muitas organizações não-go-
vernamentais atribuíram esses desastres à negligência das empresas. Enfatizaram que elas 
apenas se preocupavam financeiramente com a produção e distribuição do combustível. 
Quando divulgou sua atitude irresponsável, a mídia obrigou as petrolíferas a valorizar 
mais sua preocupação com o meio ambiente.

Por outro lado, dois casos de empresas que mudaram seu comportamento por causa 
da pressão de clientes são a varejista britânica Marks & Spencer e a norte-americana Wal-
Mart. Ambas reconheceram que a forma como vendiam, distribuíam, transportavam e 
embalavam seus produtos causava danos ao meio ambiente. Com isso, modificaram seus 
procedimentos de maneira a evitar desperdícios, fizeram uso mais eficiente da energia, 
entre outras iniciativas.

O sr. conhece pesquisas que relacionem o rendimento com a adoção de práticas de res-
ponsabilidade social?

Sim. Um estudo recente do banco Goldman Sachs sobre 120 empresas dos setores 
energético, de mineração, de alimentos, farmacêutico e de entretenimento demonstrou 
que as que tratam seriamente as questões sociais, ambientais e de governabilidade cor-
porativa, e que possuem existência financeira saudável, superaram em 25% suas rivais 
de mercado entre agosto de 2005 e junho de 2007.

Qual empresa se destaca por suas prá-
ticas de responsabilidade social empre-
sarial?

Diria que a British Telecom (BT). Ela 
atua em mais de cem países e mantém 
uma conduta responsável em todos eles. 
Se levarmos em consideração o valor de 
mercado da BT de dez anos atrás e o atual, 
e perguntarmos se há alguma relação en-
tre o grande crescimento experimentado 
e sua conduta responsável, a resposta é um 

Sir Michael Hastings é diretor-geral de 
responsabilidade social empresarial 

da f irma de consultoria multinacional 
KPMG e seu representante no comitê 
especializado sobre o tema no Fórum 
Econômico Mundial e no World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD). Antes de entrar na empresa, 
foi diretor do departamento de assuntos 

públicos e da divisão de responsabilidade 
empresarial da rede de rádio e televisão 
britânica BBC. 

Hastings foi nomeado comandante do 
Império Britânico em janeiro de 2003 e, 
dois anos depois, membro da Câmara dos 
Lordes do Parlamento Britânico. Também é 
diretor não-executivo do comitê de apoio à 
comunidade da British Telecom.
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“sim” bem categórico: ser responsável melhorou sua reputação e aumentou sua eficiência. 
Também lhe possibilitou grande vantagem competitiva, porque, cada vez mais, os con-
sumidores e investidores escolhem empresas que, além de serem produtivas e rentáveis, 
demonstram ter responsabilidade social.

Quais são os temas mais freqüentes nessa área?
São dois. O primeiro é que as organizações estão mais sensíveis às conseqüências que 

suas operações acarretam ao meio ambiente e o custo que isso gera para a economia. 
Nicholas Stern, diretor do serviço econômico do governo do Reino Unido, estimou que, 
a menos que consigamos reduzir permanentemente a emissão dos gases que provocam 
o efeito estufa, o custo financeiro da mudança climática será equivalente a uma perda 
de 5% a 20% do PIB mundial por ano.

O segundo é a sustentabilidade econômica das comunidades pobres. As grandes 
corporações apóiam os objetivos de desenvolvimento e redução da pobreza propostos 
pelas Nações Unidas no ano 2000 (os Objetivos do Milênio), e o prazo estabelecido para 
o cumprimento é o ano 2015.

Falemos da mudança climática. Uma alternativa para reduzir a emissão de gases poluentes 
é o biocombustível. como andam as pesquisas e inovações nessa área e quais são as pos-
sibilidades econômicas?

Desde a década de 1970, o Brasil lidera o desenvolvimento de álcool combustível, 
produzido da cana-de-açúcar. Os automóveis fabricados no país ou adaptados para o 
uso local são movidos a diesel, gasolina e/ou álcool. Nos últimos anos, vários países 
se interessaram pelo modelo brasileiro. O Canadá, por exemplo, se propôs garantir 
que, em 2010, 5% do combustível utilizado provenha de fontes renováveis. Por sua 
vez, a União Européia espera que 10% do combustível usado para transporte seja 
obtido de biomassa. As políticas dos Estados Unidos também estão voltadas para o 
aumento do consumo de biocombustíveis, com o objetivo de reduzir as emissões de 
carbono.

Por outro lado, são várias as empresas que adotaram políticas menos poluentes. A Vir-
gin Airways, por exemplo, anunciou que, com outras companhias aéreas, em 2008 dará 

início a uma pesquisa para comprovar se 
o biocombustível é uma fonte de abaste-
cimento suficiente para o transporte de 
passageiros. Como se sabe, as empresas 
aéreas receberam fortes críticas nos últi-
mos anos por contaminarem as camadas 
superiores da atmosfera, já que, nessas 
altitudes, os gases demoram mais para se 
dissipar, produzindo maior impacto no 
aquecimento global. Usar biocombustível 
em vez de gasolina no transporte aéreo 
seria um desenvolvimento interessante.

espera-se que a demanda por biocom-
bustíveis aumente em que proporção?

Em 170% nos próximos três anos. Esse 
crescimento implica um grande proble-
ma, porque, quanto maior for o cultivo 
destinado à produção de biocombustí-
veis, maior será o aumento no custo dos 
alimentos. Além disso, os ambientalistas 
temem que uma demanda crescente in-
centive a destruição de florestas virgens 
e altere os ecossistemas.

Estudo 
demonstrou que 
as empresas 
que tratam 
seriamente as 
questões sociais 
e ambientais 
superaram as 
rivais em 25%

Objetivos do Milênio. Oito objetivos 
de desenvolvimento promovidos pela 
Organização das Nações Unidas em 2000, 
cujo prazo-limite de cumprimento é o ano 
2015. Todos os países e as organizações 
sociais mais importantes aderiram à meta. 
Reduzir a pobreza extrema pela metade, 
controlar a propagação do vírus da aids, 
promover igualdade de gênero e garantir 
educação primária são alguns dos objetivos 
traçados.

Pacto Mundial. Plano de participação 
voluntária que mais de 3,8 mil empresas 
do mundo utilizam para alinhar estratégias 
financeiras com dez princípios universais 
sobre direitos humanos, normas de traba-
lho, meio ambiente e políticas anticorrup-
ção. A iniciativa partiu, em 1999, de Kofi 
Annan, então secretário-geral das Nações 
Unidas, quando convocou empresas, as-
sociações de trabalhadores e a sociedade 

civil para a construção de uma sociedade 
mais sustentável e inclusiva. 

WBcSD. Sigla em inglês de Conselho 
Empresarial Mundial para o Desenvolvi-
mento Sustentável. Organização mundial 
que reúne presidentes-executivos de 
200 empresas de mais de 35 países para 
tratar de questões relacionadas com 
negócios e desenvolvimento sustentável. 
Oferece aos membros a possibilidade de 
compartilhar conhecimentos, experiências 
e práticas melhores. A versão brasileira 
desse conselho é o Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sus-
tentável (CEBDS) –veja site www.cebds.
org.br.Hastings foi nomeado comandante 
do Império Britânico em janeiro de 2003 e, 
dois anos depois, membro da Câmara dos 
Lordes do Parlamento Britânico. Também é 
diretor não-executivo do comitê de apoio à 
comunidade da British Telecom.
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em um artigo recente, o sr. afirma que, em 2006, 20% da colheita de milho nos estados 
Unidos foi utilizada para a produção de etanol, mas isso foi suficiente apenas para for-
necer 2% do combustível usado nos automóveis do país. Quais são as restrições de um 
modelo baseado nessa fonte de energia alternativa?

Os biocombustíveis são uma alternativa limitada em relação aos combustíveis fósseis. 
Por isso, a maioria dos fabricantes de automóveis está investindo no desenvolvimento de 
veículos que consomem os dois tipos de combustível, assim como em veículos híbridos 
alimentados com fontes de energia não-convencionais, como o hidrogênio. Por exem-
plo, durante um encontro de três dias em que se discutiu como as cidades podem usar 
eficientemente o combustível, organizado pelos prefeitos de Nova York e Londres, a 
United Technologies apresentou um ônibus que utiliza hidrogênio em vez de gasolina, 
não gera gases poluentes e é muito silencioso.

Algumas cidades já estão tomando medidas para incentivar o uso de fontes de 
energia alternativas, como Nova Déli, que instituiu a utilização de veículos movidos a 
gás natural para o transporte público, levando em conta que, diferentemente do com-
bustível fóssil normal, o gás natural produz pouca emissão de carbono. Essas mudanças 
surgem de pesquisas para o desenvolvimento de fontes de energia não-convencionais 
realizadas nos últimos dez anos: dado que os biocombustíveis derivados do milho e 
da cana-de-açúcar não são capazes de substituir completamente o combustível fóssil, 
as empresas de energia investem em fontes alternativas, e as automobilísticas, em 
veículos inovadores que usam diferentes tipos de combustível e não causam impacto 
no meio ambiente. 

A entrevista é de Viviane Alonso, colaboradora de HSM Management.

Text Box
Fonte: HSM Management, a. 12, n. 68, p. 124-128, maio/jun. 2008.




