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Há não mais que 20 anos, o nível de responsabilidade social de uma empresa era avaliado 
apenas pela sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social do país. Esse conceito 
tornou-se muito vago e sem foco diante de desafios mais complexos dos novos tempos. Mais 
que boas intenções e recursos, as práticas de sustentabilidade em voga exigem o efetivo 
engajamento corporativo nos problemas sociais, desde a mais local necessidade comunitária 
até as sérias questões que envolvem a saúde do planeta.  
 
O que está cada vez mais claro é que essa nova realidade está criando, paulatinamente, um 
novo cidadão global. Consciente, ele percebe a amplitude do comércio, dos produtos e dos 
serviços dos quais usufrui e os impactos do seu consumo e da sua esfera de atuação. Um 
recente estudo global realizado pelo Harris Interactive confirmou que a gestão da reputação é 
decisiva para a empresa, em fatores tão diversos como o fácil trâmite dentro do governo 
perante novos investimentos, a atração de talentos e a garantia que a marca seja a primeira 
opção do consumidor na hora da compra.  
 
O mesmo estudo indicou que, no Brasil, a percepção positiva de uma empresa está associada 
à sua responsabilidade, em primeiro lugar, em relação ao tratamento dado a empregados e 
clientes, e, logo a seguir, ao grau de envolvimento corporativo diante dos problemas sociais. 
Nesse contexto, é preciso abraçar de corpo e alma as causas do interesse coletivo, já que a 
imagem da empresa tem influência direta sobre a aquisição de bens e serviços.  
 
Pesquisa 
 
Tomando por referência a educação primária, um estudo encomendado pela FedEx à The 
Economist apontou uma situação alarmante, tanto no Brasil quanto na América Latina. Aqui, 
as crianças ficam em média 4 horas por dia na escola, contra seis na Ãsia, e vão às aulas 
durante cinco anos, a metade do que ocorre na Ãsia. Evidentemente, esse quadro tem reflexos 
diretos na produtividade. Basta dizer que, em uma mesma companhia com produtos idênticos, 
enquanto no Brasil se produzem nove celulares, na Coreia do Sul o número chega a 15 
unidades por hora. Isso demonstra como é vital as empresas se envolverem com questões 
como a educação primária, pois se trata de fator competitivo.  
 
Hoje os problemas ligados ao ensino público primário no país não se resumem à abordagem 
completamente descentralizada nos estados e municípios, combinada à crônica limitação de 
recursos e à escassez de tecnologia. Falta antes de tudo uma boa gestão, para o qual a 
iniciativa privada tem muito a contribuir.  
 
Mas educar não basta; é preciso criar oportunidades e estimular o empreendedorismo. A nosso 
favor, a impressionante capacidade de empreendimento do brasileiro faz com que 12% da 
população ativa estejam à frente de negócio próprio. Ora, se 98% das empresas daqui são de 
pequeno e médio portes, ocupam 67% da força de trabalho e geram 20% do PIB, por que a 
produção desse gigantesco exército representa apenas 2,7% das exportações? Entre outras 
ações, é preciso assegurar fácil acesso ao mercado global – uma prioridade já abraçada por 
algumas empresas, comprometidas em ajudar pequenos e médios empresários no acesso aos 
mercados globais. Em nossa empresa, por exemplo, acumulamos expertise em 220 países e 
territórios, conhecemos de perto os consumidores e suas culturas, e temos muito a contribuir 
nesse sentido. Cada qual em seu campo de conhecimento e atuação, as empresas precisam 
não só colocar as mãos na massa, mas também colocar à disposição sua infraestrutura para 
reduzir diferenças sociais.  
 
Essa nova empresa, cuja atuação engloba, de maneira holística, todas as esferas de atuação 
social, sabe que o novo cidadão global é, a um só tempo, a razão e o produto de uma relação 
saudável entre o empresariado e a comunidade. Cabe a ela, também, cuidar do acesso desse 
cidadão aos novos mercados que se consolidam rapidamente, colocando-o em perspectiva 
planetária e percebendo o impacto de cada movimento na extensa cadeia que povoa o planeta. 
 



Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A-15. 
  


