
168 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.6(11), julho 2007

Os caminhos e desafios
da governança global e a

responsabilidade
corporativa na

sustentabilidade
socioambiental

Natália Karabolad*

Resumo: O trabalho a seguir examina o processo de globalização e os
desdobramentos que levarão à consolidação de movimentos e projetos
globais, visando caminhos para a sustentabilidade socioambiental no
cenário internacional. Para isso, será analisada a emergência de
movimentos, convenções e projetos globais, como a proposta do Pacto
Global, que tem como objetivo unir atores transnacionais  em um
fórum de aprendizado para práticas de responsabilidade socioambiental
e, assim, estabelecer uma discussão sobre o potencial para resultados
que tais propostas possuem. Por fim, examina-se mais profundamente
o conceito de responsabilidade socioambiental corporativa e os meios
pelos quais o setor privado vem adequando-se às novas tendências e
práticas sustentáveis no cenário internacional.
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Introdução

O desenvolvimento acelerado do processo de globalização gera complexas
dialéticas entre aquilo que é de responsabilidade mundial e local e entre a
sociedade e a própria natureza, em função das disparidades e impactos ambientais
criados por um crescimento desmedido no qual até há pouco tempo se
desconsideravam os riscos e conseqüências para a sustentabilidade da sociedade
global. Desse modo, a governança global tornou-se um tema de maior evidência
e importância, principalmente no campo das relações internacionais.
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Assim, o trabalho a seguir se propõe analisar, de forma mais profunda, o
processo de globalização, por meio dos seus mais variados contextos, pontos de
vista e correntes de pensamento, abrindo a discussão sobre a emergência de
movimentos de caráter global, influenciando a consciência dos cidadãos e os
temas dentro da agenda internacional no caminho para a governança global.

1. Da globalização à governança

1.1. Contexto da globalização, suas implicações e variáveis

O conceito de globalização reflete um processo de reestruturação
econômica, proporcionando aos seus agentes relações que abrangem
transformações profundas e desafiadoras, tanto no sistema produtivo, nas
interações comerciais e políticas, como no que tange a modos de vida, correntes
de pensamentos e relações sociais. Apresenta-se, desse modo, um novo fenômeno
social, denominado por Ianni (1999) como “globalista” – sendo produto e
condição de múltiplos processos sociais, econômicos, políticos e culturais
sintetizados no conceito da globalização, configurando, como resultado, um
complexo jogo de forças atuando em diferentes níveis de realidade, em âmbitos
local, nacional, regional ou mundial.

Na base do globalismo encontra-se o capitalismo em um novo ciclo a partir
da emergência dos movimentos de globalização, principalmente a partir do fim
da Guerra Fria, em 1989. O encerramento do sistema bipolar apresentou-se em
moldes distintos do que configurou o fim da Segunda Guerra Mundial, trazendo
em seu bojo a consolidação de movimentos democratizantes, bem como
transformações econômicas, colocando em pauta objetivos comuns, por meio
do multilateralismo. Assim, entende-se o novo período não somente como
processo de continuidade histórica, mas como potencialidade de novos pólos de
poder num desenho geopolítico transformado, na medida em que nascem
alianças, blocos econômicos e, em contrapartida, acompanham-se as rupturas e
desagregações entre Estados-nações (IANNI, 1999).

O ciclo do capitalismo globalizado propulsiona o modelo neoliberal,
baseado em um conjunto de princípios que preconizam a intervenção indireta
do Estado na economia, enquanto a sociedade civil passa a responsabilizar-se
pela busca de soluções a problemas sociais, despertando a consciência do poder
de transformação do espaço no qual interagem.

Milton Friedman (1985), um dos maiores defensores do neoliberalismo,
explica tal modelo como um binômio entre capitalismo e liberdade, no qual
abandona-se o modelo de Welfare State dando espaço ao chamado “Estado
Gestor”, que atua por meio da cooperação voluntária dos indivíduos, em vez da
coerção exercida pelo aparato do Estado.

Nesse contexto, o Terceiro Setor ganha espaço de ação no sistema como
um novo e significativo ator, amparado pela revolução das capacidades individuais
e mudando a concepção sobre a ordem social por meio da promoção do
desenvolvimento de várias áreas sociais, contribuindo para renovação de
metodologias e abrindo novos canais de participação.
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Segundo Rubens César Fernandes (1996) e Ruth Cardoso (1996), esse
novo cenário de ação configura um espaço de participação e experimentação de
novos modos de pensar e agir sobre a realidade social, sendo um contraponto
tanto às ações governamentais quanto às ações do mercado. Bens e serviços
públicos resultariam não apenas da atuação do Estado, mas também de uma
multiplicação de iniciativas particulares, ao passo que o mercado estaria
emprestando nova visibilidade para o entendimento da cidadania, ao enfatizar
que não satisfaz a totalidade das necessidades e dos interesses dos cidadãos.

A ascensão deste novo espaço de atuação no sistema mundial apresenta-se
muitas vezes como perigoso, a demandar análise cuidadosa, por perturbar
fronteiras entre a ação do Estado e do mercado, questionando-se até que ponto
seria interessante a perda do controle estatal sobre questões que envolvem os
cidadãos e suas políticas sociais. Segundo Manuel Castells (1999), o controle do
Estado sobre o tempo e o espaço vem sendo ultrapassado pelos fluxos globais de
capital, produtos, serviços, tecnologia, comunicação e informação e enfrenta o
desafio de reconstruir a identidade nacional, convergindo as múltiplas
identidades, representadas por sujeitos autônomos da sociedade global.

Assim, entende-se que o processo de globalização, no que tange ao modelo
econômico, envolve um sistema capitalista neoliberal de caráter hegemônico.
Entretanto, o fenômeno globalista provoca o desenvolvimento de novas realidades
sociais, de forma desigual e contraditória, porém global, compreendendo diversos
segmentos ideológicos, sociais, econômicos, políticos e culturais, descrevendo e
expressando-se em um palco de relações antagônicas e pluralistas.

Num contexto de emergência nas relações entre atores transnacionais de
caráter não-estatal, torna-se indiscutível a necessidade da consolidação de
instituições, normatizando o espaço internacional e constituindo estruturas globais
de poder. Seguindo a perspectiva de Thomas Risse-Kappen (1995), entende-se
que a capacidade dos atores do sistema internacional de se comunicarem e
cooperarem entre si mostra-se condicionada à construção de instituições com
caráter supranacional, construindo um conjunto de regras e regimes que
viabilizem tais relações (SARFATI, 2005).

Emerge, assim, como exposto por Ianni (1999) e Castells (1999), a
produção de um novo espaço baseado nos valores, interesses, temas e interação
entre os atores preponderantes no sistema, descrevendo um cenário onde as
relações entre os principais atores do sistema internacional contemporâneo
intensificam-se de forma dinâmica e abrangente. Assim, na medida em que os
avanços tecnológicos e de comunicação tornam-se bens de domínio comum –
pois influenciam diretamente a forma como as informações e fatos são
disseminados –, propiciam-se a desterritorialização de pessoas, idéias e relações.
A revolução tecnológica e das comunicações causa impacto direto tanto nas
relações econômicas (viabilizando relações em rede e de maior amplitude), como
possibilita, na mesma medida, o avanço de expressões sociais coletivas de maneira
fortalecida e veloz, através da Internet e da própria mídia, que neste contexto
adquirem caráter onipresente (CASTELLS, 1999).
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O mercado global, regido por um modelo neoliberal, leva seus agentes a
repensar seu posicionamento frente ao mundo. Ianni (1999) discute tal tema,
destacando que o movimento e a reprodução do capital, em escala global, tornam-
se fatores determinantes no modo como se organizam a produção, distribuição,
troca e consumo. Dessa forma, pode-se citar como exemplo o fato de algumas
empresas transnacionais interagirem nos mercados e nações de forma autônoma
e apresentando lucratividade mais elevada do que o PIB de alguns países.

A diminuição de barreiras e fronteiras, que diferenciam as políticas de atuação
doméstica e internacional, inseriu as empresas em um novo contexto de gestão,
levando-as à competitividade mais acirrada, na busca de novos e mais amplos
mercados e à produtividade em escala global. Esse contexto de mudanças
impulsiona a adequação dos atores no cenário internacional. Empresas
transnacionais intensificaram a industrialização de forma global, aumentando a
interdependência econômica, porém, de forma desigual na distribuição de ganhos
(COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 1996).

Para Eduardo Viola (1997) e Rosenau (2000), os atores sociais, as arenas
político-civilizatórias e as agendas político-econômicas encontram-se sempre
transnacionalizadas nos mais diversos graus, fazendo com que os cidadãos deixem
de exercer um papel de constante nas políticas globais e passando a exercer
significativa influência nos desdobramentos do cenário internacional.

A partir das inúmeras visões, interpretações e perspectivas apontadas, até
então, pode-se concluir que o processo de globalização origina, além de um
sistema capitalista neoliberal de caráter hegemônico, um espaço para
múltiplas interpretações da realidade atual que nem sempre convergem para
uma mesma resolução e, como pontua Leis (1996), não se resumem a
descrições deterministas. São indispensáveis a análise das formas de interação
dos cidadãos no novo contexto global e a discussão da necessidade de novos
conceitos que descrevam esse novo cidadão, bem como seus direitos e deveres
em relação ao espaço internacional.

1.2. O reconhecimento de uma consciência cidadã e a emergência de
novos movimentos sociais globais

Admitindo-se a existência de um espaço global com um conjunto de regras
que exercem influência de forma onipresente e diminuindo os limites entre
espaços domésticos e externos, o tema da responsabilidade internacional torna-
se relevante, bem como indagações sobre quais seriam os limites de atuação de
cada ator inserido em tal contexto.

Ianni (1999) discute a relevância de temas de preocupação e
responsabilidade universais no cenário contemporâneo, quando destaca a
dualidade das percepções sobre o processo de globalização. Se por um lado, a
idéia do globalismo remete a um movimento de homogeneização, por outro
também gera sentimentos contrários aos seus efeitos, desencadeando
manifestações de etnocentrismo, racismo e fundamentalismo, estabelecendo
cenários de intolerância e preconceito.
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Argumenta-se como a difusão global das políticas econômicas e o fabuloso
crescimento da produtividade vêm esgotando a riqueza ecológica do planeta
mais rapidamente do que pode ser reposta, e na mesma medida, em função do
desenvolvimento tecnológico e gerencial, desencadeia-se um cenário de
desemprego estrutural em todo o mundo, como destacam Ianni (1999) e Viola
(1996). Estabelece-se assim um processo de neo-dualização na sociedade entre
excluídos e incluídos, crescimento e desigualdade, sociedade e natureza,
contextualizado por Boaventura Santos (2003), ao mencionar as condições de
produção e a forma como o capitalismo apropria-se de forma autodestrutiva das
forças de trabalho, do espaço e do meio ambiente.

Os processos dialéticos provocados pela globalização despertam a
consciência de que as ações dos agentes sociais interferem e transformam o
meio em que habitam. Ocorre a construção da cidadania em escala mundial,
através da compreensão da existência de problemas similares, apesar das
condições de vida aparentemente distintas.

Contudo, é importante destacar que a possibilidade da consolidação de
uma “cidadania em escala global”1 não exclui a ação cidadã no âmbito local,
bem como a diversidade de percepções e mobilizações específicas de cada nação
e formação histórica. Pelo contrário, as decisões em níveis globais são
fundamentadas e influenciadas pelas decisões em nível local, nacional e regional,
como salienta a Comissão sobre Governança Global (1996).

Segundo Bresser Pereira (1999), a consolidação da democracia participativa
mostra-se como uma importante forma para a sociedade civil se posicionar,
exigindo dos governos a prestação de contas de suas ações, tendo um maior
engajamento frente às instituições públicas e transcendendo para o espaço
internacional essa maior participação política. Questões como as necessidades
da população, consumo, tecnologia, desenvolvimento e meio ambiente tornam-
se temas determinantes para a formação de valores universais, pois refletem
diretamente na criação de espaço de formação do bem-estar da comunidade
global como um todo, independentemente das assimetrias e contradições
intrínsecas às relações sociais. Dentro deste novo contexto, grupos de lutas sociais,
que antes se restringiam aos seus respectivos locais de origem, passam a interagir
tornando-se grupos de pressão global. Torna-se cada vez mais significativa a
pluralidade de idéias e formas de descrever o cenário global, e nesse sentido, a
discussão sobre a formação de uma identidade social global.

1.3. A construção da identidade global

Em vista do sentimento da emergência de um novo mundo, transformando
dinamicamente as relações sociais, colocando em lentes de aumento as
disparidades, incluídos e excluídos, nascem formas poderosas de expressão da

1 O conceito de cidadania apresenta-se intimamente ligado aos conceitos de Estado e soberania. Portanto,
não caberia contextualizá-lo em âmbito global, porém, posteriormente será apontada a necessidade de
novas abordagens conceituais para se descrever as formas de ação social global, inserindo-se, assim, o
tema da governança.
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identidade coletiva, as quais Castells (1999) denomina como uma nova forma
de organização social em redes, sendo que, muitas vezes, passam a contrapor os
caminhos do processo de globalização.

Da mesma forma que ascendem, no sistema internacional, movimentos de
resistência à globalização, em defesa de religiões, nacionalidades e etnias, assiste-
se à formação de coletividades que visam a transformação ativa das relações
propriamente humanas. Naomi Klein (2004), bem como Grayson e Hodges
(2003), discutem tal cenário quando relatam movimentos que emergem
defendendo questões ambientais, trabalhistas e relacionadas aos direitos humanos,
podendo citar a Batalha de Seattle, em 1999, como um marco da emergência
de um amplo segmento do público internacional, posicionando-se perante as
ações de corporações e organismos internacionais, através da coalizão de grupos
díspares, contudo preocupados com os desdobramentos referentes ao processo
acelerado de globalização.

Castells (1999) entende que a identidade se caracteriza pela fonte de
significado e experiência agregada por um povo ao longo da história de sua
formação cultural, mostrando-se específico de cada contexto, marcado pelas
relações de poder e tornando complexa a análise da formação de uma sociedade
global, e, assim, desenrolam-se, neste cenário internacional, as dialéticas entre o
local e o global. Contudo, argumenta que é dentro dessa dialética que se formam
os grupos e os projetos que levarão à transformação social.

Hoje, percebe-se de forma mais consistente a construção de papéis sociais
que levam a projetos de transformação, desenrolando-se no cerne dos grupos de
resistência que atuam exigindo mudanças. Na sociedade globalizante e constituída
por redes, essa resistência pode tornar-se uma forma de pressão não somente
local, mas transpondo barreiras para o âmbito mundial.

O entendimento de um movimento global deve ser amparado por uma
análise da identidade do movimento, ou seja, que bandeiras e projetos são
defendidos; que obstáculos serão enfrentados para alcançar os objetivos; e, por
fim, qual é sua meta societária para o futuro, para que assim se enxerguem de
maneira clara as transformações almejadas, como será analisado a seguir, tendo
como exemplo o movimento ambiental, que ao longo de sua história vem
alcançando significativa influência e amplitude no cenário internacional.

1.4. O movimento ambiental

O movimento ambientalista vem conquistando, principalmente a partir do
último quarto do século XX, uma posição de destaque no cenário internacional.
Emergiu com maior consistência na década de 60, inicialmente nos EUA e no
norte da Europa, e posteriormente, nas décadas de 70 e 80, atingiu o Canadá,
Austrália, América Latina, Europa Oriental e Ásia.

A emergência da militância ambiental induziu as sociedades globais a uma
revisão sobre as formas de relação entre economia, sociedade e natureza,
impulsionando o desenvolvimento de uma nova cultura, voltada para os valores
ambientais e sustentáveis da civilização em geral. Na década de 90 percebe-se
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uma substancial expansão do movimento, atingindo países como a China, alguns
países africanos e árabes, evidenciando a problemática ambiental para a opinião
pública, nos campos universitários e de pesquisa.

Entretanto, como pontuam Viola (1996) e Ferreira (1996), o movimento
ambiental não configura um movimento homogêneo, pois apresenta uma
significativa pluralidade de visões, valores e objetivos que o incorporam na
formação de um movimento global. Contudo, esse movimento cria a sensação
de um projeto social, que ainda exige perspectivas de construção, sendo obrigado
a repensar a relação entre os vários movimentos que descrevem este movimento
na vida em sociedade.

Castells (1999) destaca a diversidade existente nas ações coletivas, políticas
e nos discursos (segmentos do movimento ambientalista) como um fator que
impossibilita a criação de uma unidade no movimento. Aponta, também, que
tal dissonância entre teorias e práticas inerentes ao movimento representa uma
ferramenta eficaz de influência no cenário global. Para descrever tal contexto, o
autor expõe alguns dos principais grupos globais de influência do movimento
ambiental de acordo com sua tipologia:

a) O segmento do movimento ambientalista de preservação da natureza,
tendo como representante mais influente o chamado Grupo dos Dez, apresenta
formas pragmáticas de ação voltada para a defesa da vida selvagem. Atuam em
nome e por meio de instituições, formando lobbies com significativa habilidade
e força política, praticando movimentos de coalizão e não acordando com
ideologias que se configurem demasiadamente radicais, optando por caminhar
em compasso com a opinião pública internacional.

b) Já o segmento que visa a mobilização das comunidades locais em defesa
de seu espaço preocupa-se fundamentalmente com as questões mais imediatas
sobre a degradação ambiental, configurando-se um dos segmentos ambientalistas
de maior expressão e com a expansão mais rápida nos últimos anos. Posiciona-se
de forma contrária a interesses burocráticos ou corporativos, defendendo a
democracia local, bem como o planejamento urbano responsável.

c) Os movimentos de contracultura possuem como maior representante o
Earth First!, organização fundada no Novo México em 1970 por ecologistas de
vertentes radicais e extremistas, que pregam a chamada sabotagem ecológica
contra as formas de agressão à natureza. Os movimentos de contracultura são
considerados como uma das vertentes de maior militância, através de grupos e
tribos de ação de caráter descentralizado, como por exemplo organizações de
proteção aos animais utilizados em pesquisas.

d) No que tange a movimentos de influência internacional, orientados
para a salvação do planeta, o Greenpeace se apresenta como seu maior
representante, atingindo níveis globais por meio de ações diretas e difundidas
pelo poder da mídia,  identificando as principais questões relativas à
sustentabilidade do meio ambiente, disseminando seus valores para as grandes
massas, de forma a exercer pressão em empresas, governos e instituições
internacionais para tomarem medidas cabíveis; e evita publicidade negativa.
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e) Por fim, a política verde representa essencialmente uma estratégia
específica no universo político em prol do ambientalismo, formando frentes
partidárias em diversos países do mundo e tendo a Alemanha como um país
pioneiro na inserção das questões ambientais em seu sistema político.

Entre essa grande variedade de correntes de pensamento e de formas de
ação, pode-se identificar movimentos e partidos inseridos no contexto global,
que defendem a instituição de caminhos voltados para a governança global,
como forma de garantir que o crescimento econômico e o acelerado processo
da globalização estejam de acordo com as formas socioambientais de
sustentabilidade no cenário internacional.

1.5. Caminhos e desafios para a Governança Global

A grande pluralidade de atores, ações e interesses que compõem o espaço
internacional enfatizam a necessidade de se introduzir um novo tema de
discussão, referente à governança global. A assinatura da Carta das Nações
Unidas, em 1945, apresenta-se como um marco para o pensamento voltado
para uma maior cooperação internacional, e vem ganhando crescente força e
influência na medida em que a globalização e a interdependência se intensificam.

Governança configura um conceito mais abrangente do que o conceito de
governo e, segundo Rosenau (2000), remete a ações e responsabilidades que
transcendem às ações de Estados no cenário mundial, consistindo na totalidade
de maneiras diversas, pelas quais os indivíduos e instituições formais e não-formais
administram seus problemas e responsabilidades comuns, bem como acomodam
interesses conflitantes no intuito de realizar ações de cooperação.

A proposta da criação de uma Comissão sobre Governança Global, em
1996, apresentada em Estocolmo e endossada por líderes mundiais, apresenta-
se como exemplo da preocupação com a consolidação de uma comunidade
global que fomente a necessidade de assumir maior responsabilidade na área de
segurança, economia e social. De acordo com a Comissão sobre Governança
Global (1996), a visão de governança, integrando uma grande variedade de
atores, provém do reconhecimento de que os governos não são mais capazes de
arcar isoladamente com o ônus da governabilidade global, mesmo que se
configurem como atores principais no sistema, para lidar de forma construtiva
com questões que desrespeitem os povos e a comunidade global.

O grande desafio da governança global reside na pluralidade de agentes e
ações que não necessariamente convergem para os mesmos fins no contexto da
globalização em que se inserem, sendo necessário o desenvolvimento de
estratégias que atinjam a complementaridade dos diversos setores da sociedade
no sentido de sanar deficiências e desigualdades geradas pelo acelerado processo
da globalização.

A partir da alusão retórica a Adam Smith, descrita por Bresser Pereira (1999)
para exemplificar a relação entre o mercado, o Estado e o Terceiro Setor, entende-
se por um lado que a efetividade no processo de governança global permanece
condicionada, em um primeiro momento, ao mercado e a seus instrumentos,
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capazes de promover a produção e crescimento econômico. Tal processo
depende, essencialmente, de esforços coordenados de organizações civis e
entidades estatais para conseguir atingir os mais variados níveis de atuação e
influência.

Desse modo, o princípio da governança deve ser o atendimento às exigências
específicas de diferentes áreas de ação, tornando-se essencial a formação de
parcerias, redes de instituições e processos, possibilitando aos atores globais a
soma de informações, conhecimento e aptidões para o desenvolvimento de
políticas e práticas conjuntas, visando o bem comum (COMISSÃO SOBRE
GOVERNANÇA GLOBAL, 1996).

A ONU, como organização de caráter universal, constitui uma ferramenta
essencial de governança – não necessariamente com ações originadas em governos
estabelecidos –, conseguindo aliar as mais variadas fontes de ação e agentes do
cenário internacional. Porém, seu sistema vem constantemente sendo criticado
por atores que estão ganhando maior poder de influência no sistema, como por
exemplo as ONGs, pela falta de ações efetivas que organizem, regulem e exerçam
formas de manutenção relativas ao desenvolvimento sustentado, em resposta
aos projetos e movimentos sociais de projeção global. Em função da necessidade
de uma reformulação, assiste-se à formação de novos projetos na tentativa de
estabelecer padrões, princípios e valores, que integrem as ações dos diversos
atores do cenário e alcancem transformação social sustentável para a globalização.

2. Análise dos princípios, estrutura e resultados do Pacto Global

2.1. Revolução nos valores da sociedade: panorama da emergência dos
novos temas na agenda internacional até a criação do Pacto Global

A grande visibilidade adquirida pelo movimento ambientalista, abordado
acima, mostra-se como reflexo de mudanças que vêm ocorrendo no sistema de
valores da sociedade global e nos temas da agenda internacional, apontado por
Viola (1996) como produto destas três décadas de maior preocupação pública
com a crescente exaustão dos recursos naturais e degradação do meio ambiente.

 Pode-se destacar o significativo crescimento de organizações não-
governamentais e de grupos comunitários emergindo na nova ordem,
conquistando credibilidade mais consolidada do que de empresas atuantes no
mercado internacional, como exposto por Grayson e Hodges (2003), através de
uma pesquisa realizada em 2000 pela Edelman PR. A pesquisa diagnosticou
que, entre os entrevistados, cerca de dois terços acreditavam que as ONGs
representavam seu papel de maneira mais efetiva, em comparação com os
governos, veículos de comunicação e as próprias empresas. Tal mudança na
forma como a comunidade global recebe a imagem corporativa, bem como o
efeito de suas ações no cenário social, abre margem para o nascimento de um
novo setor administrativo, voltado para a eficiência no uso de recursos, na
conservação de energias, na redução da poluição, no ecodesign e na maximização
da qualidade, fazendo inclusive com que as empresas adotem normas de
padronização, como os chamados “selos verdes” e as ISO 14000 e 14001.
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O crescimento desse modelo abrange uma nova demanda de consumidores,
formando o denominado “mercado consumidor verde”, e pode originar uma
nova geração de ISO relativas à responsabilidade social, apresentando
significativos benefícios no cenário global, os quais são destacados por Ulsini e
Sekigushi (2005) quando discutem o caráter normativo da ISO, inserida
amplamente no cenário internacional e apresentando promissora possibilidade
para configurar um fórum ideal de discussão para tais temas. Além da ascensão
da credibilidade das ONGs no sistema, observa-se o aumento do número de
agências estatais encarregadas da proteção ambiental, bem como a criação de
instituições científicas como a Global Enviromental Change, nos EUA,
configurando, assim, uma maior orientação para questões ambientais e de
sustentabilidade (VIOLA,1996).

A mudança significativa na percepção dos problemas gerados pelos
desdobramentos da globalização e a diversidade de opiniões, condutas e normas
que a sociedade vem agregando para si como forma de sanar tais riscos à
sustentabilidade do sistema criam a necessidade do estabelecimento de acordos
e tratados internacionais que viabilizem ações nesse sentido.

Viola (1996) aponta algumas das principais agências e Tratados
Internacionais que despontaram no cenário, principalmente a partir do início da
década de 90, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
estabelecido em 1972; a Convenção de Viena-Montreal (1985), Protocolo de
Montreal (1987) e Emenda de Londres (1990), para proteção da camada de
ozônio; o Global Environment Facility (1991), organização financeira
independente para projetos de sustentabilidade ambiental global; a Convenção
de Basel (1989), sobre o comércio de lixo tóxico; o Acordo de Madri (1992),
visando a proteção da Antártida frente as fortes ofensivas de empresas
transnacionais para exploração; as Convenções do Rio (1992) e a Convenção de
desenvolvimento sustentável da ONU (1993), sobre mudança climática e
biodiversidade. As duas últimas convenções da ONU citadas acima, em
particular, impulsionaram significativamente o conceito de desenvolvimento
sustentável, agregando recursos e projetos que envolvem os diversos atores
internacionais, por meio do multilateralismo de forma ativa.

O conceito de desenvolvimento sustentável foi definido com base na
integração de três pilares fundamentais: econômico, social e ambiental. Contudo,
tais pilares não se apresentam de forma estável, impulsionando, através das pressões
sociais, ciclos e conflitos que se desenrolam no processo de globalização (MELO
NETO e FROES, 2001). É nesse contexto de mudanças e instabilidades que o
Pacto Global emerge como uma proposta para a continuidade do
desenvolvimento de forma viável e compatível com a sustentabilidade social e
ambiental, bem como com padrões éticos e de transparência, trazendo um
caminho alternativo para enfrentar os desafios impostos pela globalização.
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2.2 A estrutura do Pacto Global e a formação de uma rede global de
relacionamentos, aprendizado e ação

Em janeiro de 1999, Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, chamava
a atenção dos líderes do mercado global para a necessidade da adoção de valores
universais nas áreas de direitos humanos, normas trabalhistas e práticas ambientais
na gestão de suas corporações. A adoção de tais valores ocorreria através de
nove2 princípios, dando origem a uma rede de relacionamentos e práticas
corporativas que visam um maior entendimento sobre a instabilidade do mercado
global em função da despreocupação relativa a pilares sociais e ambientais, no
sentido de fornecer maior equilíbrio entre desenvolvimento econômico e
sustentabilidade global.

Através dessa perspectiva, a proposta de Kofi Annan foi imediatamente
bem recebida na comunidade internacional, criando uma dinâmica que abrange
corporações privadas, ONGs, instituições internacionais e agências da ONU,
envidando esforços para transformar esses nove princípios em parte integrante
das práticas empresariais, dando origem ao Pacto Global.

Kell e Levin (2003) argumentam que o propósito do Pacto Global não
consiste na resolução total das deficiências inerentes ao modelo capitalista que
rege o mercado global, tampouco pretende substituir ações governamentais.
Contudo, representa um importante alicerce para a promoção de esforços
conjuntos, estabelecendo o aprendizado de práticas sustentáveis, por meio do
poder de mobilização de recursos e do significativo alcance do setor privado no
cenário global.

Os dez princípios do Pacto Global constituem uma base de ação para seus
integrantes, nos temas relativos à promoção de práticas que apóiem e respeitem
a proteção aos direitos humanos, assegurando que as empresas não atuem como
cúmplices em qualquer tipo de abuso. Na área relativa ao trabalho, visa assegurar
que as empresas garantam a liberdade de associação e reconhecimento efetivo
do direito à negociação coletiva, a eliminação de qualquer forma de trabalho
forçado ou infantil, bem como da discriminação a respeito do emprego ou
ocupação. Em relação ao meio ambiente, possui princípios que pregam o apoio
empresarial na adoção de abordagens preventivas aos desafios ambientais, de
modo que as mesmas assumam iniciativas na promoção da responsabilidade
ambiental, bem como no desenvolvimento e difusão de tecnologias sustentáveis.
Apresenta ainda, como décimo princípio, a formação de uma frente contra todas
as formas de corrupção, incluindo extorsão e suborno (Globalcompact, 2006).
Os dez princípios do Pacto Global, em conjunto com os objetivos da ONU e
com as Metas do Milênio, estabelecidas pela ONU e seus signatários, em 2000,
formaram uma frente de ação, visando a sustentabilidade e o desenvolvimento
do cenário internacional.

2 É importante destacar que o princípio referente ao tema anti-corrupção foi adicionado aos nove
princípios originais, durante o primeiro encontro de líderes do Pacto Global, que foi estabelecido em
junho de 2004. Sendo assim, os nove princípios originais tornaram-se 10.
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Segundo o relatório do projeto para o Milênio, de 2005, o
comprometimento dos países com as Metas do Milênio, visando uma parceria
global na redução da pobreza, melhorias nas condições de vida e saúde da
população mundial e promoção da paz, direitos humanos e sustentabilidade
ambiental, apresenta-se como um sustentáculo para o desenvolvimento da política
internacional. Como forma de exemplificar sua consistência, o relatório cita
conferências como a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável de
Johannesburgo, ocorrida em 2002, na África do Sul, na qual os países reafirmaram
o comprometimento e a visão de que tais objetivos configuravam uma
importante ferramenta de integração mundial no caminho para o
desenvolvimento.

Dentro desse contexto, a ONU aponta como atores imprescindíveis a
sociedade civil, o setor privado e as corporações transnacionais, contribuindo
ativamente no delineamento de políticas, na prestação de serviços para a sociedade
e no monitoramento dos progressos dos projetos propostos, formando parcerias
entre os âmbitos públicos e privados.

Além dos dez princípios explicitados acima, o Pacto Global oferece uma
estrutura em que todos os seus integrantes constituem uma extensa rede de
relacionamentos, assessorada por um núcleo constituído pelo escritório oficial
do Pacto Global, em conjunto com as Agências das Nações Unidas e tendo as
instituições acadêmicas, o setor privado, instituições trabalhistas e organizações
da sociedade civil trabalhando de forma periférica. Por fim, os governos atuam
neste contexto indiretamente, desempenhando papel auxiliar (KELL e LEVIN,
2003). A formação de um Conselho Consultivo do Pacto Global representa a
manutenção desta rede, por meio da formação de estratégias viáveis,
estabelecendo o diálogo constante com os participantes sobre as expectativas e
posicionamentos, assegurando sua expansão por mais países e regiões de forma
coordenada, bem como assegurando a integridade e credibilidade do projeto
(Idem, ibidem).

A rede de relacionamentos criada pelo Pacto Global nasceu da crença de
que, através da construção de meios que facilitem a transparência pelo diálogo,
se disseminem práticas corporativas positivas para o desenvolvimento social,
desencadeando resultados efetivos para o cenário internacional, regional e
nacional, através de quatro áreas de atuação. Em primeiro lugar, o foco do
projeto reside na concepção de um fórum de aprendizagem que analisa casos de
estudo e exemplos de iniciativas sobre boas práticas corporativas, as quais são
reportadas e compartilhadas pelas empresas, por meio de conferências anuais e
de um portal na Internet para troca de experiências sobre desafios a serem
enfrentados no cenário de globalização (Idem, ibidem).

Salienta-se a importância do envolvimento dos stakeholders, ou seja, as partes
interessadas e diretamente atingidas pela gestão de uma empresa, na
implementação de projetos desenvolvidos pelos integrantes do Pacto Global.
Contudo, tal participação exige uma vontade genuína para garantia da integridade
do projeto, abrindo um amplo canal de comunicação e parcerias de forma
coerente (GRAYSON e HODGES, 2003). Assim, a partir da análise da estrutura
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e proposta do Pacto Global, tanto John Gerard Ruggie (2001) como Kell e
Levin (2003) caracterizam a estrutura do Pacto Global como uma rede de
relacionamentos inter-organizacional formada por organizações autônomas da
sociedade, que combinam recursos e esforços de maneira voluntária, por meio
de ações cooperativas. Os autores evidenciam o caráter experimental e inovador
da proposta, sem aparatos burocráticos na sua manutenção, como forma de
facilitar ao máximo a comunicação entre os diversos atores que a compõem,
sem que, para isso, sejam necessárias ferramentas de controle ou instituições
separadas do contexto da própria rede de relacionamentos.

De acordo com a perspectiva da ONU, o aprendizado e compartilhamento
gradual seriam convertidos em práticas-modelo, partindo de líderes empresariais,
como forma de proteção contra qualquer desvantagem competitiva que se
apresente, e pressionando para que aqueles que não se inserirem neste contexto
exponham suas dificuldades  para se adequar ao novo modelo de ação que emerge
no sistema internacional.

Por meio desta visão, pode-se constatar que, apesar de o Pacto Global
configurar um legítimo meio de governança global, que apresenta grande
potencial para alcançar resultados positivos no longo prazo, é essencial que sejam
analisadas, na mesma medida, suas vantagens e limitações.

2.3. A posição das organizações não-governamentais frente ao Pacto
Global

Grande parte das expectativas que as ONGs almejavam obter com o Pacto
Global converteram-se num sentimento de frustração, motivado pelo pouco
espaço e instrumentos de manutenção relativos às práticas corporativas, já que o
Pacto não oferece regras específicas sobre prestação de contas das ações do setor
empresarial. Organizações como a CorpWacht (2002) argumentam,
primeiramente, que desde a realização da Eco-92 existia uma grande preocupação
por parte das ONGs de que uma aliança corporativa com a Organização das
Nações Unidas pudesse levar à “privatização da ONU”. Na realidade, a grande
crítica ao Pacto Global não reside na iniciativa da ONU em aliar forças com o
poder corporativo, mas, essencialmente, que na estrutura na qual se baseia o
modelo de cooperação se desencadeasse um conflito de opiniões sobre o conceito
de responsabilidade corporativa entre as visões da ONU e as das organizações
da sociedade civil.

De um lado, existe a visão da ONU, que ampara a proposta do Pacto
Global, acreditando que a responsabilidade corporativa deve ser construída por
meio de práticas voluntárias. De outro lado, contudo, existe a visão das ONGs,
como a CorpWacht (2002), apontando que o caminho para a responsabilidade
corporativa só se configura viável mediante regras e normas sociais que
apresentem conseqüências e punições concretas para aqueles que não as
respeitarem. Peter Engardio (2004) compartilha visão semelhante à das ONGs
quando aponta que, apesar de o Pacto Global configurar na atualidade o maior
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grupo de responsabilidade socioambiental no mundo, o projeto, até o momento,
focou suas energias em expandir a rede de relacionamentos, em vez de buscar
caminhos que assegurem o comprometimento de seus participantes.

Assim, pode-se concluir que são inegáveis os aspectos positivos do Pacto
Global, no que tange a seu alcance mundial e à instauração de um legítimo
fórum de discussão que engaje as empresas transnacionais, grupos da sociedade
civil, agências da ONU e governos, na discussão dos caminhos possíveis para
sanar as deficiências instauradas no cenário mundial. Entretanto, o projeto requer
ainda acompanhamento e esforços para sua reestruturação, de modo a atingir
melhores resultados.

3. A responsabilidade socioambiental como ferramenta no caminho do
desenvolvimento sustentável

3.1. Responsabilidade socioambiental e a formação de uma sociedade
de risco

Até meados da década de 80, o discurso empresarial dominante no cenário
internacional mostrava-se resistente a qualquer iniciativa que visasse minimizar
impactos socioambientais decorrentes do acelerado processo de atividades
produtivas. Argumentava-se, na época, que os custos adicionais para as empresas,
resultantes de gastos com o controle da poluição, por exemplo, comprometeriam
diretamente a lucratividade e a posição competitiva, bem como as ofertas de
empregos, assim, prejudicando as partes interessadas no negócio, ou seja,
acionistas, trabalhadores e os consumidores finais (DEMAJOROVIC, 2003).

Ocorre que, a partir do fim da década de 80, tal discurso perdeu
vertiginosamente credibilidade na sociedade, em decorrência da emergência de
discussões sobre temas ambientais e de desenvolvimento sustentável do cenário
global, e da maior pressão exercida pela opinião pública sobre os setores
industriais. Seguindo tal perspectiva, Jacques Demajorovic (2003) discute o
trabalho sobre a formação de sociedades de risco, de autoria de Ulrich Beck
(1992), sobre a dimensão das catástrofes ambientais provenientes da
modernidade. Em função desse novo conceito de contabilização de riscos sociais
e ambientais, Demajorovic (2003) aponta a incidência cada vez maior de
empresas que buscam contabilizar seus riscos para diminuir o grau de incertezas.
Entretanto, tal contabilidade não mais se limita aos riscos financeiros, mas
transcende para o âmbito dos riscos sociais.

É importante lembrar que, assim como destaca Ianni (1999), os riscos e
impactos ambientais são de responsabilidade da sociedade global como um todo,
principalmente pelo fato de que as práticas que devastam o meio ambiente não
causam impactos meramente locais, mas adquirem proporções globais. Assim,
a conjuntura atual coloca o setor privado em um novo cenário de gestão
corporativa, onde faltam valores e abordagens baseadas na responsabilidade
socioambiental.
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3.2 Abordagem conceitual da responsabilidade socioambiental e
formação de padrões de gestão no setor privado

O movimento de globalização vem gerando com alta velocidade uma grande
massa de informações, transformando cenários e paisagens, num movimento
quase constante, em que o grande desafio para as novas gerações se encontra na
busca de novos caminhos para o desenvolvimento da sociedade. Neste contexto,
as empresas tiveram de se adaptar a essa nova realidade, criando uma nova
consciência de seu papel social. Assim, passaram a representar um sistema vivo,
inserido num contexto que envolve diversos grupos de interesses, sendo capaz
de mobilizar recursos para transformar e desenvolver o ambiente em que convive
e atua.

Em um contexto de ações de caráter contra-hegemônico de modelo
socioeconômico neoliberal, Boaventura de Sousa Santos (2002) argumenta que
a responsabilidade socioambiental apresenta-se intimamente ligada ao conceito
de cidadania. É a partir da ligação entre cidadania, espaço de bem público e de
bem comum que a responsabilidade socioambiental consegue distinguir-se entre
o espaço de origem da ação empresarial e o espaço da política e sociabilidade
que ele cria, ampliando a consciência entre direitos e deveres de cidadania para
a sociedade.

A emergência de tais ações adapta-se, na mesma medida, aos objetivos de
agregar vantagens que levem a lucros, e é nesse ponto que a responsabilidade
socioambiental empresarial se aproxima invariavelmente do discurso neoliberal,
preconizando iniciativas individuais. É nesse contexto que se misturam os
interesses relativos à expansão da cidadania com interesses particulares das
empresas, reformulando não somente as ações para com a sociedade em geral,
mas também a gestão interna das empresas e a prestação de contas a todos os
interessados, desde funcionários a acionistas e consumidores. Assim, é inegável a
conotação econômica inserida no conceito de responsabilidade social aliada aos
interesses privados, afastando-se cada vez mais daquilo que configuraria um
compromisso ético com a sociedade (SANTOS, 2002).

É importante destacar, contudo, que o fato de a responsabilidade
socioambiental corporativa se apresentar como uma potencial alavanca para o
crescimento de mercados e vantagens competitivas para as empresas que a
empregam no seu modelo de gestão não corresponde em sua totalidade a algo
maléfico, pois apresenta para a sociedade e para os seus interessados formas de
administração mais transparentes e sustentáveis, como forma de aproximar-se
do ambiente no qual interagem.

O questionamento que deve ser feito em relação ao tema é o resultado que
tais ações terão na sociedade no longo prazo, bem como se tais padrões serão
acolhidos de maneira universal e não simplesmente de forma superficial, ou
seja, quais são as reais perspectivas de que a responsabilidade socioambiental
corporativa irá transcender as ferramentas de marketing e tornar-se algo unido
aos valores e estruturas que compõem o setor privado.
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Hoje, percebe-se que não são mais apenas os indicadores econômicos e
financeiros que determinam o desempenho de um negócio; ele também se
apresenta intimamente ligado à satisfação da sociedade e ao atendimento de
seus requisitos sociais e ambientais, sendo que a relação de uma empresa com a
sociedade em que atua se torna algo essencial para seu sucesso. Grayson e Hodges
(2003) apresentam uma análise que aborda os essenciais caminhos pelos quais
uma empresa deve passar para que consiga transformar sua gestão em práticas
comuns de responsabilidade socioambiental, tendo como passo fundamental a
identificação de eventos que exijam das empresas mudanças na sua forma de
gestão. A partir da ocorrência de algum fato como um gatilho inicial que exige
novas perspectivas sobre temas emergentes e necessidades da empresa, o passo
subseqüente consiste na formulação de estudos aprofundados relativos à
mensuração dos resultados decorrentes da formulação de uma nova linha de
ação.

Pode-se citar, como exemplo de mudança de gestão bem-sucedida, o Banco
Real, que, em um artigo na revista Época de 16 de outubro de 2006, relatou sua
estratégia de promover crédito para empresas ecologicamente sustentáveis e
cortar o crédito de empresas que agridam o meio ambiente, por meio de uma
equipe que contabiliza riscos socioambientais do banco. Assim, chegando ao
terceiro passo a ser seguido, referente à avaliação sobre a abrangência das questões,
por meio de um diálogo aberto com os investidores, acionistas, funcionários e
clientes do negócio, mapeando possíveis cenários, riscos e oportunidades.

É importante destacar que não basta uma mera reestruturação interna da
empresa, mas torna-se fundamental o acompanhamento de toda a cadeia de
suprimentos da empresa, desde a ação dos fornecedores até os clientes finais, de
modo que se conquistem práticas consolidadas e de longo prazo, criando assim
uma imagem sólida para a empresa perante ações sustentáveis, éticas e
transparentes, respeitando as necessidades da sociedade e do meio ambiente.
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