
Raramente as mulheres demons-
tram tanto interesse por mim

como recentemente, no aeroporto
de São Paulo. Eu voltava para casa
depois de uma semana atarefada
no Brasil e, numa sacola de plástico
transparente, levava 12 miniaturas
de sandálias de cores chamativas.
Várias mulheres me pararam curio-
sas sobre sua procedência. Expliquei
que era um presente da Camargo
Corrêa, dona da marca Havaianas, e
que além das miniaturas, na sacola
havia documentos sobre respon-
sabilidade corporativa e sustenta-
bilidade que a empresa me cedera.

Minhas admiradoras ficaram
surpresas quando lhes disse de qual
empresa havia ganho as sandali-
nhas, mas não tiveram a mesma re-
ação quando falei dos documentos.
Comigo aconteceu o contrário. A
Camargo Corrêa tem vários negó-
cios - cimento e construção, enge-
nharia ambiental e calçados, entre
outros. Boa parte da motivação
para adoção da pauta de responsa-
bilidade corporativa e de sustenta-
bilidade tem origem em acionistas
da família. Entre estes, conversei
com Renata Camargo Nascimento,
defensora aguerrida da sustentabi-
lidade, e com sua filha Luíza, repre-
sentante da terceira geração e que

Os ativistas da
responsabilidade
social preferem

lidar com as
empresas abertas,
cujos problemas

são visíveis

atua em várias frentes na empresa.
Na conversa com Renata, lem-

brei-me do papel crucial que as em-
presas familiares desempenham
em todas as economias - sobretudo
em mercados emergentes. Mas os
ativistas e a "indústria" da responsa-
bilidade social tendem a se preocu-
par com empresas de capital aberto.
Isso se deve, em parte, ao fato de que
tais empresas têm escala suficiente
para criar problemas visíveis mun-
dialmente e também porque os de-
fensores da responsabilidade social
descobriram que suas marcas, bem
como a reputação das empresas, po-
deriam servir de munição contra
elas mesmas. No passado, com raras

exceções, poucas empresas familia-
res controlavam marcas desse porte
- como a fábrica de chocolates Mars
e a empresa de embalagens Tetra
Pack. Mas com a globalização cada
vez mais impulsionada pelos emer-
gentes, é preciso descobrir meios
de atrair as empresas familiares ao
círculo da responsabilidade social.

Essas empresas estariam em
melhores - ou piores - condições no
que se refere à administração da res-
ponsabilidade e da sustentabilidade
corporativas? Em vista da preferência
das empresas familiares médias por
níveis baixos de transparência, como
proceder para torná-las mais arejadas?

Na ficção, a terceira geração nas
empresas familiares é aquela que des-
trói o patrimônio que havia sido acu-
mulado. Hoje, porém, seus represen-
tantes saem de escolas como Harvard
e Stanford. Muitos participam ativa-
mente ao menos de alguns aspectos
da agenda da cidadania e sustentabi-
lidade. Será fascinante acompanhar
seu progresso à medida que tais em-
presas evoluam pautadas por uma
percepção diferete de propriedade e
de escala de tempo daquela cultivada
pela maior parte dos CEOs de hoje,
de vida útil praticamente vencida.

Text Box
ELKINGTON, John. Assunto de família. Época Negócios, São Paulo, ano 2, n. 20, p. 116, out. 2008.




