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RESPONSABILIDADE
SOCIAL E
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COMO PARTE
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CRIAÇÃO DO
INSTITUTO ETHOS

MODO

DOTAR UMA GESTÃO TRANS-

PARENTE, ESTABELECER UM

VÍNCULO DE RESPEITO E ÉTI-

CA COM TODOS OS STAKE-

HOLDERS, PRODUZIR DE FORMA A GARANTIR

A SUSTENTABILIDADE NÃO SÓ DA EMPRESA

COMO DE TODO O PLANETA, E ATUAR DE

MANEIRA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL Há

dez anos, as organizações no Brasil mal
colocavam esses assuntos em sua estra-
tégia de negócios. Em 1998, falar sobre
responsabilidade social empresarial era
algo inimaginável. Hoje, graças à atua-
ção do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, que completa

dez anos, as organizações avançaram
muito no que diz respeito à maneira
como conduzem seus negócios. Não por
uma questão de filantropia, mas sim-
plesmente porque descobriram que ser
socialmente responsável também garan-
te sustentabilidade ao negócio.

Que caminho seguir para ser social-
mente responsável? O Ethos teve papel
fundamental no direcionamento das
empresas. Segundo Lírio Cipriani, dire-
tor do Instituto Avon, quando a compa-
nhia se associou ao Ethos, há dez anos,
começou a aprimorar e a consolidar as
práticas dentro de um grande guarda-

chuva de sustentabilidade. "A atuação
do Ethos nos tem mostrado o caminho
de que a sustentabilidade - econômica,
social e ambiental - precisa de visibili-
dade. A empresa tem de ser, tem de
viver e tem de ter isso em seu DNA",
comenta. Segundo ele, antigamente mui-
tas das iniciativas eram voltadas para
doações e assistencialismo, e algumas
até dissociadas do negócio. "Percebemos
isso num levantamento que fizemos. E
um dos princípios fundamentais é que a
causa social apoiada pela empresa esteja
alinhada com os objetivos comerciais da
companhia", diz Cipriani.



Renata Moura, diretora de assuntos
corporativos do Carrefour, diz que o
instituto tem tido uma atuação muito
importante no sentido de mobilizar,
sensibilizar e capacitar a sociedade bra-
sileira para o tema. "Somos associados
ao Ethos e nossa participação nesse
movimento é uma via de mão dupla, ou
seja, divulgamos nossas iniciativas e
aprendemos com outros atores, boas
práticas e políticas que podemos imple-
mentar", comenta. Segundo Ricardo
Menezes, diretor de relações institucio-
nais da Perdigão, o Ethos é um bali-
zador importante para a empresa. "Com-
partilhamos das preocupações do ins-

conduzidas somente por uma pessoa
jurídica e, sim, por pessoas físicas que
atuam conjuntamente", diz.

No Banco Real, as políticas de sus-
tentabilidade e responsabilidade social
foram estruturadas a partir de 2001,
quando passou a organizar as diversas
ações já praticadas pela empresa. "No
início do projeto, para o diagnóstico,
usamos os Indicadores Ethos com o
objetivo de tirar uma foto da empresa.
Logo que começamos a estruturar esse
movimento, foi necessária uma ferra-
menta para mostrar em que estágio
estávamos. Desse diagnóstico obtivemos
os pontos nos quais o banco estava bem

"Para mim, o PNBE foi quase um
doutorado em temas brasileiros e foi
importante porque fez a aproximação
do empresariado, principalmente pau-
lista, mas não só, dos movimentos so-
ciais", comenta.

Mas a entidade tinha uma limita-
ção: os empresários continuavam "divor-
ciados" da empresa no exercício da ci-
dadania. Um grupo de empresários que
faziam parte do PNBE, e que acreditava
que a questão da cidadania empresarial
deveria estar no modo de ser da orga-
nização, se uniu para criar o Ethos. "O
Oded (Grajew) tem uma frase que diz
tudo: '1% de investimento social privado

tituto e tivemos a oportunidade de
discutir uma série de ações que foram
adotadas na companhia a partir de exem-
plos bem sucedidos e sugeridos pelo
Ethos", diz.

E fato corrente que os Indicadores
Ethos ajudaram a formatar a política de
responsabilidade social das organiza-
ções. Para Paulo Macedo, diretor de
relações externas da FEMSA Mercosul,
os indicadores permitem identificar a
política da companhia e os projetos de
longo prazo. "Uma das grandes contri-
buições dos indicadores é a avaliação de
performance das ações", diz. Luciara
Capretz, gerente de responsabilidade
social da Xerox do Brasil, diz que os
indicadores se tornaram referência em
desenvolvimento sustentável. "A partir
do Ethos, pode-se entender que respon-
sabilidade social e sustentabilidade per-
meiam todas as áreas da empresa. As
ações de responsabilidade social não são

e em quais precisava melhorar. E isso foi
muito importante", diz o diretor de
desenvolvimento sustentável do Banco
Real, Carlos Nomoto.

COMO TUDO COMEÇOU

O movimento de responsabilidade
social ganha forma no País no final da
década de 1980, quando floresceu a
idéia de cidadania corporativa, na época
mais relacionada às pessoas do que às
empresas. E nessa época que surge o
PNBE (Pensamento Nacional das
Bases Empresariais), uma entidade que
chegou a reunir 400 empresários e sur-
giu para se contrapor à visão corpora-
tivista da FIESP (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo). "O que a
FIESP fazia era advogar a favor dos
interesses do empresariado. O PNBE
propôs que a responsabilidade social iria
além do interesse corporativo", explica
Ricardo Young, presidente do Ethos.

para 100% de responsabilidade social
corporativa'. Ou seja, em vez de dar 1%
do faturamento, tem todo o negócio
dentro de uma cultura de responsabili-
dade social", diz.

A missão do instituto, renovada
pelos próximos dez anos, traz um tripé
que, segundo Young, profetizou o que o
Ethos viria ser. Qual é essa missão?
Mobilizar e articular as empresas em
torno da responsabilidade social, ajudar
as empresas a aprofundar seu conheci-
mento e gestão nesse conceito e torná-
las parceiras na construção de uma
sociedade justa e sustentável. "O Ethos
não é uma entidade que só articula, só
capacita, ou só mobiliza. Nós fazemos
as três coisas de forma balanceada e de-
pendendo muito do momento em que
estamos. Não foi planejado, mas os dez
anos mostraram uma lógica na atuação
que, olhando sob perspectiva, faz todo o
sentido", comenta.
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Nos dois primeiros anos de atuação
do instituto, o trabalho foi mostrar às
empresas qual era o objetivo do Ethos e
explicar a diferença entre responsabili-
dade social corporativa e investimento
social privado. "Era mostrar que respon-
sabilidade social corporativa não era
uma moda, mas um modo de gestão que
trazia elementos de competitividade e
de neutralização de riscos importantes",
aponta Young.

Mundialmente, o movimento pros-
perava no final da década de 1990. A
grande questão era: que responsabilidade
social era um ótimo negócio, mas como
se poderia medir isso? Surge aí o marco

A partir de 2003, o instituto per-
cebeu que as ferramentas eram impor-
tantes, mas sem capacitação não iam
muito longe. Foi daí que surgiu, em
2004, o UniEthos, com o objetivo de
trabalhar com capacitação, aprofunda-
mento, uso das ferramentas, e ao mes-
mo tempo contribuir para a constru-
ção delas. "Por meio dos grupos de
trabalho do Ethos nós conseguimos
influenciar o G3 (terceira geração do
GRI), contribuímos ativamente na
disseminação do índice de competiti-
vidade responsável do AccontAbility
(organização que fomenta o desen-
volvimento sustentável). Na verdade, o

alguns princípios de responsabilidade
social era muito difícil uma empresa,
isoladamente, fazê-lo. Outra iniciativa
foi o "Tear", um programa de respon-
sabilidade social na cadeia que ajudou
a levar o conceito para centenas de pe-
quenas empresas. "A segunda geração
dos Indicadores Ethos é feita olhando
para a cadeia. A partir desse momento,
a empresa pode colocá-los no site, o
fornecedor se cadastra, os preenche e
assim a empresa pode promover a
aplicação dos indicadores na cadeia
de fornecedores".

Tudo ia muito bem até que, em
2006, surge uma questão durante a

histórico do movimento, idealizado por
John Elkington, chefe-fundador do
SustainAbility: o conceito de triple bot-
tom line (o tripé da sustentabilidade que
leva em conta os aspectos econômico,
social e ambiental), e que deu origem a
uma série de ferramentas. Foram
criados, por exemplo, o GRI (Global
Reporting Initiative), os Indicadores
Ethos, e foi fundado o Global Compact
(Pacto Global) com os dez princípios de
responsabilidade social. Entre 2000 e
2004, o Ethos focou seus esforços na
construção de ferramentas, que resulta-
ram numa série de publicações. "Que-
ríamos consubstanciar em ferramentas
de gestão os conceitos de gestão com
stakeholders, diálogo social, com as par-
tes e assim por diante", explica Young.

surgimento do UniEthos permitiu essa
oxigenação nas duas direções: ao mesmo
tempo em que os associados passavam a
ter acesso as ferramentas e como usá-las,
o feedback dos associados retroalimen-
tava as próprias entidades responsáveis
pelas ferramentas. Foi um período mui-
to rico, de muita efervescência intelec-
tual", lembra

De 2004 para 2005, o instituto
percebeu que, para as empresas fazerem
diferença tinham de olhar para a toda a
cadeia e começou-se a fazer um traba-
lho de disseminação da responsabilida-
de social junto a esse público. Entre os
elementos que marcam essa época estão
os indicadores setoriais, corno da área de
distribuição de energia, que mostravam
que se o setor todo não incorporasse

reunião de planejamento do Ethos.
"Nunca vou esquecer o impacto da
nossa conversa. Caiu a ficha de que o
padrão civilizatório entrou em crise por
causa do aquecimento global e que se o
movimento da responsabilidade social
não desenvolvesse toda a sua reflexão em
torno do triple bottom line provavel-
mente ainda toda a discussão sobre o
aquecimento global estaria na vertente
ambiental e não social", diz. "É neces-
sário emergência de outro padrão, que
colocará em cheque todo o sistema de
produção e consumo, de uso de recursos
naturais, de desastres ambientais, dese-
quilíbrios urbanos, de soberania, de de-
mocracia, liberdade individual, gover-
nança multilateral, enfim, tudo isso de
repente emerge com o filme do Al Gore



e com o Relatório Stern (sobre altera-
ções climáticas). E fica evidente que o
movimento de responsabilidade social
só faz sentido se estiver a serviço de um
novo modelo de desenvolvimento",
comenta. Daí surge o Manifesto pela
Sustentabilidade, considerado, segundo
Young, um dos documentos mais
importantes produzidos pelo Ethos, fa-
zendo a correlação entre responsabili-
dade social e desenvolvimento sustentá-
vel. "De lá para cá o Ethos vem se
dedicando a esse esforço, entendendo
que não há desenvolvimento sustentável
sem gestão socialmente responsável,
porque o conceito de sustentabilidade

contribuições que estão indo para dis-
cussão nas regiões. Faremos dez road
shows para debater com a comunidade
empresarial. A idéia é chegar em de-
zembro com planejamento de longo
prazo, padronizando e estabelecendo
indicadores com essas propostas", conta
o presidente do instituto. A seguir con-
fira a entrevista que Ricardo Young
concedeu com exclusividade à Consumi-
dor Moderno.

CONSUMIDOR MODERNO COMO ERA,
ASSIM QUE O ETHOS FOI CRIADO, CHEGAR
NAS EMPRESAS E FALAR SOBRE RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL?

bem sucedidas do Brasil. Não é nem
que eles nos ouviam por respeito, mas
por mero espírito competitivo. O que
esses empresários viram que eu não vi?
E a evidência que nós dávamos era da
experiência pessoal e do BSR (Business
for Social Responsibility), nos Estados
Unidos, que foi muito importante. E
temos de ver também o contexto da
década de 1990, que era caótico.
Globalização desenfreada, desregula-
mentação de diversos setores da eco-
nomia, processo agressivo de consolida-
ção de setores, e uma explosão dos fun-
dos de private equit. No Brasil, vivemos
as crises de 1997, 1999, depois 2000,

pressupõe visão sistêmica, triple bottom
line, diálogo social, que a empresa só
consegue ter e desenvolver se tiver de-
senvolvido as habilidades de responsa-
bilidade social."

Young explica que neste momento o
Ethos chega num período de que não
adianta ser socialmente responsável, ser
indutor na cadeia produtiva, ou desen-
volver padrão de gestão sustentável se
não tiver um mercado amigável que
propicie e valorize essas iniciativas. "A
conferência deste ano mapeou junto dos
parceiros e associados quais são os
principais gargalos que existem na área
de auto-regulamentação. Regulamenta-
ção de políticas públicas para o movi-
mento se debruçar nos próximos anos e
tentar criar propostas. Foram 400

RICARDO YOUNG Uma coisa que contri-
buiu para o sucesso do Ethos foi o que o
Oded (Grajew), o Guilherme (Peirão
Leal), o Heliq (Mattar), o Sérgio Min-
dlin, o Eduardo Capobianco, o Emer-
son (Kapaz) e eu, que éramos do grupo
inicial, fizemos algumas coisas que mar-
caram nossas vidas, principalmente o
Oded. Costumo brincar que nove entre
dez iniciativas de empreendedorismo
social nos últimos 15 anos teve a mão
dele. Todos nós viemos do PNBE, nos
conhecemos e nos unimos lá. Por mais
"cara de paisagem" que os empresários
tendiam a nos olhar, eles tentavam
decifrar o que nós estávamos vendo e
eles não. Afinal, um era presidente da
GE, outro do Yazigi, todos ligados à
Fundação Abrinq, uma das ONGs mais

que, apesar de todas serem sobre o real,
foram difíceis, e depois a eleição do Lula
e aquela coisa do Mario Amato dizer
que 50% das empresas se mudariam
para o exterior. O conceito de respon-
sabilidade social corporativa também
fazia sentido porque os empresários
estavam buscando novas formas de
legitimar a sua competitividade num
mercado cada vez mais globalizado e ao
mesmo tempo ávido por redução de
riscos e consolidação de setores.

E é óbvio para o gestor mais pri-
mário que as questões de ética, transpa-
rência e boa governança agregam valor
em qualquer negócio. Então estamos
vivendo num momento de grande ino-
vação tecnológica, obsolescência dos
produtos, em que tudo é commodity, e a



avassaladora (o Conar suspendeu dois
anúncios da empresa por divulgar a
idéia falsa de que a estatal tem con-
tribuído para a qualidade ambiental e o
desenvolvimento sustentável do País).
Usar responsabilidade social como pro-
paganda enganosa pode custar muito
caro. E como tudo é dinâmico, daqui a
pouco as empresas desenvolverão novas
formas de comunicar, que vão conferir
mais credibilidade, e o consumidor, por
outro lado, será mais rigoroso no crivo
que fazem dessas empresas.

Falando como empresário, acho
que o consumidor cético é o que infor-
ma estrategicamente as companhias.
Tenho problema com o consumidor
ideológico, aquele que por definição é
antiempresa ou apaixonado por aquela

condições de atender. Existe uma
situação, que acredito que é transitória,
mas o governo acha que o Ethos é o
local ideal para se conversar com
empresas que têm ações inovadoras.
As empresas acham que o Ethos é o
lugar privilegiado para se falar de po-
líticas publicas, as ONGs, quando
querem falar com as empresas, procu-
ram o instituto. Além disso, há os nos-
sos projetos e há a demanda interna-
cional que temos por parte dos países
latino-americanos.

CM COMO SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

O FIZERAM SE ENGAJAR NESSE MOVIMENTO?

RY Minha experiência pessoal, familiar
e dessa empresa. Venho de uma família
muito humanista, de diversidade cultu-

marca, esse é perigoso porque não
ajuda a empresa a crescer. O cético
ajuda. Uma das melhores ferramentas
que se tem hoje são os blogs. O Yazigi
tem cerca de cem blogs de alunos
falando sobre a empresa todo dia.
Quanto custaria uma pesquisa de
mercado para aferir um produto ou
serviço seu? O consumidor crítico
ajuda muito. Uma pesquisa do IBOPE
(Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística) apresentada no
começo do ano mostra que os
executivos têm muito a aprender sobre
responsabilidade social e os consu-
midores muito a se profissionalizar.

CM QUAL FOI SEU MAIOR DESAFIO NO
ETHOS NESSE TEMPO TODO?
RY A complexidade da agenda da res-
ponsabilidade social. O Ethos é muito
demandado, muito mais do que temos

ral grande.Meu pai é baiano, católico,
minha mãe americana e protestante. A
família já foi um espaço com valores
humanistas muito fortes. Meu pai era
ambientalista convicto, o hobby dele
sempre foi meio ambiente, paisagismo,
passei a infância plantando, acompa-
nhando meu pai, conversando com
ambientalistas. Na juventude fui líder
estudantil e participei ativamente do
movimento de combate à ditadura, me
engajei em movimentos sociais, co-
nheci as favelas. Como filho de classe
média alta foi um período importante
porque mergulhei na realidade brasilei-
ra e daí veio a consciência da desi-
gualdade, da opressão que a falta de
oportunidades representa. Fiz admi-
nistração publica na FGV (Fundação
Getúlio Vargas) e houve um momento
em que fiz estágio na Vila Brasilândia
(São Paulo). Era o auge da minha

militância no movimento estudantil, e
participava de um núcleo de alfabe-
tização para adultos. E num dado
momento tive uma dúvida atroz se
vinha trabalhar nos negócios da família
ou se me dedicaria à vida pública. Foi
um momento difícil. Vim para o
Yazigi, que tem presença em todo o
Brasil e a característica de trabalhar o
conceito de franquias. O franqueado
não é seu funcionário, não é seu sócio,
a relação de diálogo e de parceria tem
de ser testada todo dia para o sucesso
da organização. Foi uma experiência
extraordinária esse exercício de arti-
cular redes, fazê-la trabalhar de forma
sinérgica, de maneira a ser capitalizada
por valores. Tinha muito de inspira-
cional nesse processo, a participação
dos franqueados nos processos decisó-
rios, os conselhos, ética e transparência.
E quando entrei no movimento de



cidadania empresarial no PNBE pen-
sei "encontrei minha turma" porque
não tinha nenhuma dúvida de que isso
era eficaz do ponto de vista empresa-
rial porque eu vivia isso. Quando fun-
dei a ABF (Associação Brasileira de
Franchising) em 1986 toda a concep-
ção de franchising nasceu com código
de ética. Tudo isso me deu elementos
fortíssimos para defender a responsa-
bilidade social como um caminho
correto para se fazer as coisas. Eu acho
que o fato de ser empresário e do
nosso conselho ser formado por em-
presários é muito importante para a
legitimação do negócio.

CM COMO O SENHOR VÊ O MOVIMENTO

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DAQUI A

DEZ ANOS?

RY Não tenho a mínima idéia e isso
não tem importância porque tudo o

que imaginamos que iria acontecer
daqui a dez anos, na década passada,
foi totalmente diferente. O que eu
gostaria de ver é uma sociedade muito
mais solidária, em que as empresas ao
incorporarem a premissa da responsa-
bilidade social passem a ser agentes de
agregação de valor na sociedade, os
espaços de trabalho sejam de revita-
lização das pessoas, que os produtos
consumidos sejam efetivamente bens
e que ajudem as pessoas e ao mesmo
tempo criem prosperidade. Um mer-
cado muito menos individualista e
muito mais cooperativo. Um desa-
parecimento dos limites operacionais
entre esfera privada, pública e socie-
dade civil organizada, que tenha uma
colaboração intersetorial abrangente e

é um bom observatório, é que tem
gente e empresas surgindo com outro
DNA. Estão surgindo empresários,
empresas e ONGs com capacidade de
adaptação a essa realidade mais com-
plexa de colaboração multisetorial,
num número cada vez maior. Tem um
outro padrão de visão de mundo se
instalando. Sou da geração que foi jo-
vem na década de 1970.

Ninguém imaginaria que os hip-
pies da década de 1960 seriam os
grandes indutores dos movimentos
ambientais da década de 1990 e 2000.
Se hoje o Brasil tem a riqueza que
tem em movimentos sociais se deve a
toda uma geração que teve formação
de política na sua juventude e que
acabou com o tempo encontrando o

O SETOR FINANCEIRO, AO PERCEBER QUE

UMA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

TEM MENOS RISCOS, PASSOU A

SE INTERESSAR PELO MOVIMENTO

capaz de transformar e de enfrentar as
crises em profundidade, uma mentali-
dade financeira menos especulativa.
Há muitas pessoas que discordam ra-
dicalmente de mim e acreditam que o
futuro será o caos.

Tem um estudo do SustenAbility
que traz quatro cenários e esse que
estou falando é o que se aproxima
mais do melhor cenário deles, mas do
menos provável. Tem um cenário que
é o de caos, um que tem uma agenda
ambientalmente correta, mas a desi-
gualdade continua aguda, um quadro
em que se resolve a questão de desi-
gualdade e meio ambiente, mas as
economias entram em estagnação.
Porém o que a história tem mostrado
é que toda a projeção linear falha. Não
dá para projetar o movimento de res-
ponsabilidade social de forma linear.
O que se percebe, e acho que o Ethos

espaço de exercício de cidadania. Di-
go isso porque não dá para imaginar o
que essa geração que está se forman-
do, saindo das universidades e se de-
frontando com o desafio de um novo
padrão civilizatório, e estão sendo
convocados a pensar de forma dife-
rente, o que eles vão produzir quando
tiverem 40 anos. Provavelmente em-
presas excelentes, organizações da so-
ciedade civil surpreendentes.

Eu não sou pessimista, não dá
para ser e tem todos os elementos para
argumentar contra o que estou dizen-
do, mas não consigo acreditar nesses
outros elementos, porque o que em
dez anos foi feito ninguém imaginava
que se podia fazer. A riqueza dos
movimentos na sociedade é muito
maior do que se consegue ver e per-
ceber. E no Ethos conseguimos ter
alguma idéia disso.

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 13 n. 127, p. 20-27, jul. 2008.




