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Empresas comprometidas com o desenvolvimento social, com a sustentabilidade e com a 
preservação do meio ambiente ganham destaque no mercado  
 
Esqueça a época em que a empresa se preocupava exclusivamente com o crescimento do 
lucro. Os resultados operacionais ainda são importantes, mas muitas companhias deixaram de 
ter seus nomes ligados apenas a cifras. Em um mundo tão marcado pelas diferenças sociais e 
pelos desastres ambientais, as expressões responsabilidade social e sustentabilidade 
tornaram-se as novas bandeiras de empresas de diversos portes.  
 
Não é raro lembrar daquele conglomerado que investe em educação ou daquela multinacional 
que se preocupa com a preservação florestal. E a responsabilidade social é muito mais do que 
expressão da moda. Ela é a nova consciência das empresas, que abriram os olhos para a 
necessidade de recuperar o que muitos já consideravam perdido.  
 
Responsabilidade social é uma nova maneira de conduzir os negócios, tornando a empresa 
parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. Este processo inclui público amplo, com 
acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade e 
órgãos governamentais.  
 
Apesar de cada vez mais comum no vocabulário dos brasileiros, a responsabilidade social não 
é novidade. De acordo com o diretor de Assuntos de Sustentabilidade da Associação dos 
Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais (Apimec) e diretor de Estratégia e 
Sustentabilidade da Midia Group, Roberto Gonzalez, há quase 40 anos o conceito vem sendo 
desenvolvido no País.  
 
"O Brasil teve várias correntes ligadas à responsabilidade social. A primeira vez que houve 
preocupação com o tema foi na década de 1970, na Associação Cristã de Dirigentes de 
Empresas, um grupo ligado a preceitos religiosos. A Associação criou o balanço social público, 
que divulgava as ações das empresas para o público. O grupo pensava que tinha inventado 
esta discussão, mas ela já era comum na França, por exemplo", disse Gonzalez.  
 
O especialista, porém, lembra que só na década de 1990 a responsabilidade social ganhou 
força. "Depois de um hiato na década seguinte, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, 
retomou a discussão, quando criou um movimento pela erradicação da fome. Uma das 
primeiras entidades que ele procurou foi a Comissão de Valores Mobiliários, onde estão as 
maiores empresas, pois ele sabia que iria precisar de ajuda." 
 
Gonzalez comentou que muitos setores têm seus nomes relacionados à sustentabilidade por 
pressões internacionais ou de entidades, mas muitas companhias acabam se tornando 
expoentes da responsabilidade social. "No Brasil, os setores que estão mais envolvidos com 
responsabilidade social são o de papel e celulose e o de siderurgia, ambos por pressão 
internacional. O setor de energia elétrica também recebe fortes pressões da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), o órgão regulador. Estas companhias são obrigadas a destinar 1% 
de seu faturamento bruto para eficiência energética (0,5%) e pesquisa e desenvolvimento 
(0,5%). Hoje, estas empresas são o maior grupo no Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da Bovespa e, na minha opinião, é reflexo da atuação da Aneel", afirmou.  
 
Apesar de chamar atenção para as áreas mais bem sucedidas, Gonzalez lembra que muitos 
setores acabam conhecidos pelo descompromisso com a sustentabilidade. "Os setores de 
telecomunicações e de construção civil são os que menos se destacam. As empresas de 
telecomunicações dizem que são apenas prestadoras de serviço e as de construção alegam ser 
muito novas na bolsa e ainda se adaptando. Esta postura, porém, vai mudar. Assim que uma 
destas empresas se destacar em responsabilidade social, ela vai receber muitos louros e as 
demais irão atrás", disse o diretor.  
 



Para Gonzalez, a sustentabilidade precisa estar presente na ideologia das companhias e não 
apenas em suas atitudes. "Muitas empresas atuam em responsabilidade social e 
sustentabilidade apenas por aparência, o que não é o ideal, pois em momento de crise esses 
investimentos serão os primeiros a ser cortados. Se a companhia utiliza a responsabilidade 
social de forma estratégica, vai pensar duas vezes antes de cortar quando estiver em aperto." 
 
O diretor de Assuntos de Sustentabilidade da Apimec disse acreditar que em futuro não muito 
próximo a mentalidade da responsabilidade social estará presente em todas as companhias e 
não apenas nas que fazem parte do ISE. "Acredito que no futuro todas as companhias serão 
sustentáveis. Talvez esse futuro não seja nem neste século, mas vai chegar. Quando isso 
acontecer, o ISE não vai mais dizer quais empresas são sustentáveis, mas quais são as que 
mais se destacam", comentou Gonzalez. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-3. 


