
Na condição de diretor e fundador da
consultoria inglesa AccountAbility,
o inglês Simon Zadek viu nascer a

responsabilidade social corporativa no
início da década de 1990. Mais do que
isso, pensador e ativista, foi um de seus
idealizadores. Da perspectiva de um ob-
servador participativo, cujas idéias vêm
influenciando o movimento de sustenta-
bilidade empresarial em todo o mundo,

ele possui uma visão privilegiada que o
credencia a analisar historicamente os
avanços, conquistas e desafios relaciona-
dos a esse tema.

Segundo ele, no século 20, a humani-
dade falhou em todas as suas tentativas de
rever valores e estilos de vida. Mas agora —
crê — com o agravamento das mudanças
climáticas, a mudança será inevitável e vai
impactar profundamente no modo como

as pessoas se relacionam. Confira essa e
outras idéias sobre precificação de carbo-
no e Convenção do Clima na entrevista a
seguir, concedida à Idéia Socioambiental,
durante conferência internacional realiza-
da pelo Instituto Ethos de Empresas e Res-
ponsabilidade, no último mês de maio:

Idéia Socioambiental: O senhor concorda
com a definição de um valor internacional



para o carbono como estratégia para ace-
lerar o desenvolvimento de tecnologias
mais limpas?
Simon Zidek: Acredito que estabelecer
um preço global para o carbono é des-
necessário e problemático. Supondo, por
exemplo, um preço único global, que re-
presente o custo de mitigar a emissão de
carbono na região amazônica, teríamos
um valor de US$ 10 por tonelada. Já o in-
vestimento necessário para evitar emis-
sões de CO2 provenientes das termelétri-
cas na China, por exemplo, seria de US$ 40
por tonelada. Sendo assim, com US$ 10 na
China não chegaríamos a lugar algum. Por
outro lado, estipular o preço de US$ 40 por
tonelada em escala global significaria um
gasto desnecessário no Brasil. Então, pre-
cisamos precificar o carbono, mas não
precisamos de um preço único. Devemos
pensar em uma maneira inteligente de pa-
dronização, mas que valha a pena para o
mercado de carbono.

I.S: Recentemente a Volan Ventures lançou
um estudo chamado Economia Fênix, que
apontou novos modelos de negócios ba-
seados na inovação sustentável, muitos de-
les na área de empreendedorismo social. O
senhor acredita que essas experiências po-
dem inspirar a transformação dos modelos
convencionais de negócios?
S.Z: De fato, esses modelos de negó-
cios precisam ser transformados. Esta-
mos acompanhando a evolução das for-
mas tradicionais de prestação de contas.
Os relatórios de atividades das empresas,
por exemplo, já não são suficientes para
atender ao tipo de transformação de que
necessitamos. Assim, novas formas de li-
derança são importantes para promover
a ruptura, além de novas fontes de inova-
ção para impulsionar essas transforma-
ções. Precisamos de uma geração de lí-
deres com diferentes pontos de vista no
mundo, com força suficiente para impul-
sionar mudanças mais radicais. Alguns de-
les poderão até ser padres, outros virão

do mundo dos negócios, do jornalismo e
até da literatura.

I.S: Como as empresas devem se prepa-
rar para essa nova realidade, considerando
que parte significativa de seus resultados é
determinada por ativos intangíveis?
S.Z: Um dos economistas mais famosos
do século 20, John Maynard Keynes, disse
que nosso problema não é a falta de novas
idéias, mas a dificuldade de nos desvincu-
larmos do passado. Então, a questão não é
que as pessoas sejam más ou que não te-
nham propostas, mas sim que estão pre-
sas aos moldes do passado. Dessa forma,
a não ser que elas encontrem uma manei-
ra de se permitir desenvolver novas solu-
ções, a mudança não será possível. Nesse
processo, acredito que algumas compa-
nhias acabarão desaparecendo. Temos
uma geração de empresas dependentes
do petróleo, que procuram, desespera-
damente, impedir acordos pelas mudan-
ças climáticas porque querem continuar a
vender. Se elas não conseguirem mudar,
teremos que encontrar maneiras de tirá-
las do caminho. Por outro lado, há uma
outra geração de empresas que já está em
processo de mudança. São esses negócios
que precisamos incentivar.

I.S: Como o senhor avalia a atuação de lide-
ranças políticas como Barack Obama, presi-
dente dos EUA, e mesmo Gordon Brown, pri-
meiro ministro britânico, que recentemente
anunciaram pacotes de estímulo a investi-
mentos em energia renovável?
S.Z: O presidente Obama é um dos pri-
meiros e únicos líderes políticos interna-
cionais da atualidade que integrará uma
nova geração preocupada com o clima e
a energia. Ao que me parece, ele pensa
diferentemente as maneiras de organiza-
ção e mobilização. Tem um ponto de vis-
ta particular sobre o governo, como criar
propriedades e como inserir a América no
cenário mundial. Não se trata apenas de
uma agenda sobre o clima ou energia. É

uma mentalidade diferente em relação
ao que significa assumir uma liderança
e ser político. Espero que outros líderes,
como Brown, apoiem essa aproximação
de maneira progressiva.

I.S: A construção de uma sociedade susten-
tável demandará também novos valores e
formas de relacionamento?
S.Z: As mudanças climáticas estão aconte-
cendo e vão se agravar ainda mais, mesmo
que comecemos a mudar agora. Com isso,
a maneira como nos relacionamos sofrerá
profundas transformações. Talvez a possi-
bilidade de viajar de avião para o Brasil, por
exemplo, seja inconcebível daqui a 20 anos
por causa das emissões resultantes. Como
poderei, então, conhecer esse País se não
puder mais viajar para cá? Como poderei
ter empatia por pessoas de outras partes
do mundo, se uma economia de baixo car-
bono faz com que interações desse tipo
não sejam mais possíveis? Teremos que
reinventar a empatia em novas formas,
o que gerará uma nova gama de valores.

I.S: O senhor acredita em uma grande
mudança sem um grande desastre?
S.Z: Não acredito. Temo que precisemos
de uma grave crise para mudar. Nosso de-
safio hoje é criar a sensação de crise, antes
que ela realmente aconteça. Precisamos
estabelecer um senso de urgência, enco-
rajando a sociedade a sentir a crise e agir
em resposta a ela.

I.S: Quais são as suas expectativas para o
encontro de Copenhague? Está otimista
quanto a um acordo?
S.Z: Definitivamente haverá um acordo,
mas acho que será fraco. Teremos que to-
mar inúmeras medidas que o Protocolo de
Kyoto não sustentará e que, na verdade,
poderá até dificultar. Se as pessoas conti-
nuarem acreditando que o acordo trará a
solução para as questões climáticas, acho
que se decepcionarão. Por isso, teremos
que ser incrivelmente inovadores.
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