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DEPOIS QUE as bolsas andaram ensaiando uma reação, a con-

fiança do consumidor americano, que há décadas não era tão baixa,

começa aos poucos a se recuperar. Mas será preciso muito mais do

que um punhado de pregões em alta para que a fé da sociedade na

força positiva do livre mercado e da globalização seja restaurada.

Pesquisa recente da Harris Poll mostra que de cada dez americanos,

nove hoje têm uma impressão negativa do mundo empresarial.

Em meio aos preparativos para a quinta reunião anual da Clinton

Global Initiative, que fundei em 2005, queremos ajudar o empresaria-

do a achar maneiras de gerar valor tanto para investidores quanto pa-

ra a sociedade. Com isso, a empresa poderá reconquistar a confiança

popular vital para o sucesso a longo prazo. A tese de que a empresa

deve escolher entre fazer o bem e ter lucro é ultrapassada. Cada
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vez mais, a empresa entende que sua res-
ponsabilidade para com o investidor signi-
fica render contas à sociedade e ao entor-
no no qual opera. Hoje, mais e mais em-
presas estão usando o core business para
provar que "fazer o bem é bom negócio".

Mesmo num momento de crise como
o atual, a empresa está em posição de aju-
dar indivíduos e comunidades — poden-
do, com isso, ganhar ou poupar dinheiro.
Convoco dirigentes empresariais do mun-
do todo a abraçar essa idéia e a aplicá-la
em suas operações.

Assim como a tecnologia da informa-
ção teve uma explosão na década de 1990,
a tecnologia verde deve ser o próximo
setor a registrar crescimento explosivo.
Energia renovável, agricultura sustentá-
vel, construção verde (incluindo a adap-
tação de imóveis já erguidos), maior efi-
ciência de iluminação e eletrodomésticos,
redes inteligentes e transporte limpo são,
todos, mercados que prometem gerar em-
pregos e lucro no mundo todo. Além disso,
muitas empresas estão buscando susten-
tabilidade ao produzir e embalar os pro-
dutos que vendem com menos matéria-
prima e mais conteúdo reciclado, o que
preserva recursos naturais, derruba cus-
tos de frete e reduz emissões de carbono.

Ao investir no crescimento e no bem-
estar da comunidade, a empresa dá poder
aos consumidores de amanhã, fortalece
sua marca e conquista seguidores mais le-
ais. Pode, assim, sobreviver a tormentas
econômicas, garantir lucros maiores a lon-
go prazo e atrair mais investidores. Isso
vale especialmente em mercados emer-
gentes, onde o rápido crescimento está
encurtando a distância entre a "caridade"
à moda antiga e o investimento sagaz.

Presidente mundial da Coca-Cola,
Muhtar Kent é um dos que lideram esse
movimento. Um programa de distribui-
ção da Coca-Cola na África é um exemplo
de solução inovadora — solução boa tan-
to para a empresa quanto para gente de
espírito empreendedor em mercados su-
batendidos. O programa permite que ter-
ceiros — incluindo um exército crescente
de mulheres — montem centros de distri-
buição em nome da Coca-Cola. O modelo
ajuda a empresa a chegar a mercados de

difícil acesso e dá empregos nas comuni-
dades. Até aqui, a Coca-Cola abriu 2.500
centros de distribuição independentes na
África, criando mais de 11 mil empregos
diretos e mais de US$ 500 milhões em fa-
turamento ao ano.

No oeste da África, a americana Ar-
cher Daniels Midland (ADM) faz parce-
rias com produtores de cacau e cooperati-
vas para dar apoio e treinamento em áre-
as como agronomia, gestão de negócios e
prevenção da Aids. Além de trazer bene-
fícios consideráveis para agricultores lo-
cais e suas comunidades — saúde melhor,
renda maior, mais empregos —, a cola-
boração ajuda a ADM a garantir o supri-
mento sustentável de grãos de cacau pa-
ra seus clientes por anos e anos. Nos Esta-
dos Unidos, onde transporta anualmente
milhões de toneladas de grãos e produtos
processados por vias fluviais, a ADM fi-
nancia iniciativas de despoluição de rios
e incentiva o pessoal a participar direta-
mente com o trabalho voluntário.

Medidas como essas, fundadas no bom
senso, estão no centro da Clinton Global
Initiative, que reúne lideranças políticas,
dirigentes empresariais, filantropos e lí-
deres de entidades sem fins lucrativos do
mundo todo para enfrentar os desafios
mais prementes do planeta.

Hoje, boa cidadã é a empresa que não
se acomoda com velhas práticas — que in-
veste na sociedade e no meio ambiente. Já
que o raciocínio de curto prazo nos jogou
nesse atoleiro financeiro, o que pode nos
tirar dele é o investimento a longo prazo,
bom também para o mundo a nossa vol-
ta. Qualquer esforço de grande escala pa-
ra resolver os grandes desafios do planeta
deixará a desejar se não incluir a iniciati-
va privada. Temos, todos, participação no
futuro de nossos filhos e no futuro do pla-
neta. Se trabalharmos juntos, poderemos
erguer uma economia na qual todos sai-
rão ganhando com o livre mercado.

Bill Clinton foi o 42° presidente dos
Estados Unidos. É fundador e presidente
da Clinton Global Initiative.

À ESQUERDA: Bill Clinton, Brad Pitt

e alunos da Clinton Global Initiative

University ajudam a recuperar a

região do Lower Ninth Ward, em

Nova Orleans, em março de 2008

A tecnologia
verde será o
próximo setor
a crescer
de forma
explosiva.
Promete gerar
empregos e lucro
mundo afora.
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