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Desafios da crise _
A responsabilidade social pode perder força neste momento, mas
a longo prazo será um fator decisivo para o sucesso das empresas

nquanto alguns dos principais
mercados financeiros eram to-

mados de pânico e empresas com
mais de um século de atividades
entravam com pedidos de falência,
a reunião do Fórum Econômico
Anual dos "Novos Campeões", na
China, prosseguia de vento em popa.
Klaus Schwab, fundador e presiden-
te-executivo da instituição, disse
ao público reunido em Tianjin que
esta era "provavelmente a primeira
crise transformacional de nossa era
globalizada". O que isso significa
para a agenda da responsabilidade
corporativa e da sustentabilidade?

Em uma pesquisa feita durante
o evento, 1,4 mil participantes clas-
sificaram a crise atual como a maior
ameaça ao crescimento global. Acre-
ditam, como era de se esperar, que
as maiores oportunidades de cres-
cimento estão na Ásia, principal-
mente na China. Contudo, mais do
que nunca, é preciso que haja líderes
de fato. A riqueza e a dinâmica que
animam a China não garantem ao
país uma posição de liderança global
sustentável. Mais do que nunca, a li-
derança deve ser exercida de forma
cooperativa, para vencer a crise. "A
idéia de liderança passou por uma
mudança completa", disse Schwab.
"Hoje, ela é muito mais distribuída."

A confusão nos mercados não
deve impedir que as empresas conti-
nuem a participar da vida da socie-
dade, disse. "A responsabilidade so-
cial corporativa e a cidadania global
não devem deixar de ser prioridade
máxima." As companhias globais de-
vem se comportar como instituições
que se preocupam com as questões
mais difíceis que hoje confrontam
o mundo. "Temos desafios globais
que não podem ser solucionados
pelo governo, pelas empresas ou por
ONGs, simplesmente. É preciso que
as empresas participem de parcerias
público-privadas juntamente com
o governo e com a sociedade civil
para fazer frente às questões sociais."

Os líderes de empresas concor-
dam. "Se você quer que sua empre-
sa seja uma corporação global, feita
para durar, é fundamental que pense
não só no que fazer para contribuir
com seu acionista, mas também no
que poderá fazer para contribuir com
a sociedade", disse Yang Yuanqing,
presidente do conselho da Lenovo.

Tenho a impressão - depois de
dois anos anunciando que algum tipo
de ruptura econômica estava em ges-
tação - que a crise apenas começou e
que o modelo de capitalismo dos Es-
tados Unidos passará por um severo
escrutínio, que terá profundas impli-
cações na agenda da responsabilida-
de e da sustentabilidade corporativas
em diferentes partes do mundo, e fará
com que algumas companhias façam
cortes nessas aéras. Mas, a longo pra-
zo, ternas corno mudança climática,
direitos humanos e redução da po-
breza se tornarão fatores críticos de
sucesso para mercados e empresas.

Para o movimento da sustenta-
bilidade, que sempre acreditou que
urna crise abriria caminho a novos
modelos econômicos e de negócios,
a oportunidade chegou, mas receio
que com. ela tenham vindo os prote-
cionistas e os radicais da política.
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