
ENTREVISTA Ricardo Young

Presidente do Instituto Ethos,
o mais poderoso ícone da
responsabilidade social
empresarial no País, Ricardo
Young faz um balanço dos
11 anos de atuação da
entidade e explica por que o
conceito de desenvolvimento
sustentável veio para ficar

POR EDUARDO ARAIA

Q uando assumiu o comando do
negócio familiar - a franquia
de escolas de línguas Yázigi
-, nos anos 1970, Ricardo

Young já antevia os princípios da res-
ponsabilidade social: ele propôs na
época que tudo que a empresa fizesse
deveria agregar valor também à socie-
dade. Não foi à toa, portanto, que estava
na linha de frente no nascimento do Ins-
tituto Ethos de Empresas e Responsabi-
lidade Social, em 1998, ao lado de Oded
Grajew (criador da Fundação Abrinq e
atualmente integrante do Movimento
Nossa São Paulo), Sérgio Mindlin
(presidente da Fundação Telefônica)
e outros oito empresários. Sucessor
de Grajew na presidência executiva do
Ethos, em 2005, ele tem consolidado
cada vez mais o instituto como referên-
cia, aqui e no Exterior, nos hoje cruciais
temas da responsabilidade social e do
desenvolvimento sustentável.
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COMO VOCÊ SINTETIZA A HISTÓRIA DO INS-
TITUTO ETHOS? A grande contribuição do
Ethos foi mostrar que ampliar a respon-
sabilidade das empresas para além de
seus negócios podia ser bom para elas
e para a sociedade - e isso muito antes
de haver a discussão sobre temas como
aquecimento global ou desenvolvimento
sustentável. O Ethos identificou a possi-
bilidade de a cidadania empresarial tra-
balhar em torno de melhores negócios.
Depois, começou a ver na responsabili-
dade social uma nova forma de gestão,
que engaja todas as partes interessadas
numa relação ética e transparente. Ao
fazerem isso, as empresas passaram a
ter seus principais públicos de interesse
como aliados estratégicos em seu plano
de negócios. Então, houve ganhos na
relação com o público interno, com a
comunidade, houve novas formas de
dialogar com a sociedade. Hoje, o Ethos
é um patrimônio do Brasil - conquistou
um reconhecimento internacional muito
grande e ajuda a projetar uma imagem
de país comprometido com as questões
de sustentabilidade.

O ETHOS INTRODUZIU FERRAMENTAS DE

GESTÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL.

COMO AS EMPRESAS AS RECEBERAM? A

responsabilidade empresarial saiu na
frente; as ferramentas de gestão não exis-
tiam. Como o que não é medido não pode
ser gerenciado, os empresários mais vi-
sionários, por mais que entendessem teo-
ricamente o sentido da responsabilidade
social, eram sempre questionados por
suas equipes. Essa falta de ferramentas
levou muitas empresas a se dedicar a
projetos sociais, tomando-os como se
fossem responsabilidade social.
A partir de 1999, surgiram as primeiras
ferramentas: os indicadores Ethos,
que foram pioneiros, os princípios do
Global Compact, a primeira versão dos
princípios do relatório do Global Report
Initiative (GRI), a AA1000... Aí, o Ethos
fez um trabalho importantíssimo, não só
de incorporar essas ferramentas aos in-
dicadores (de modo que eles ofereces-
sem às empresas o que havia de mais
novo em termos de gestão socialmente
responsável) como de começar a criar
mecanismos de capacitação do merca-

do, uma vez que não havia programas
com esses recursos. O UniEthos, nas-
cido em 2004, tem a finalidade de criar
um espaço para capacitar as empresas
a usar as novas ferramentas.
À medida que surgiam as ferramentas,
como o índice de Sustentabilidade Em-
presarial (ISE), da Bolsa de Valores de
São Paulo, o G3 (atual versão do GRI),
o Ethos foi criando grupos de trabalho
que permitiam às empresas não só se
capacitar nessas ferramentas, mas par-
ticipar de sua construção - foi o caso da
ISO 26000, que será lançada em 2010.
Esse pioneirismo não só deu ao Ethos
credibilidade em relação aos indicado-
res, mas também lhe permitiu articular
o empresariado para participar ativa-
mente na elaboração das ferramentas.

QUANDO O ETHOS TINHA DOIS MESES DE
VIDA, O MUNDO ENFRENTAVA UMA CRISE
FINANCEIRA. ODED GRAJEW, O PRIMEIRO
PRESIDENTE DA ENTIDADE, DEFINIU AQUELA
CRISE COMO UMA EXACERBAÇÃO DO MA-
TERIALISMO, DO INDIVIDUALISMO, E PRO-
PUNHA QUE AS EMPRESAS REPENSASSEM
TUDO A PARTIR DA RESPONSABILIDADE SO-
CIAL. O QUE ACONTECEU PARA SURGIREM
CRISES COMO A DE AGORA? Oded Grajew,
como sempre, foi visionário. Nos anos
1990, percebeu-se que o desenvolvimen-
to material e a exacerbação do capitalis-
mo mundial através da globalização e da
tecnologia não necessariamente trariam
as soluções básicas para os problemas
da sociedade, como desigualdade de
renda, pobreza ou desabastecimento de
alimentos. E se nos países desenvolvi-
dos, em tese, as instituições funcionam
bem, nos em desenvolvimento elas
são débeis, muitas vezes corruptas, o
que faz as empresas e a sociedade civil
terem um papel ainda mais importante
nesses lugares. Nas empresas com po-
der econômico, a qualidade de decisão
de seus executivos impacta 'diretamente
parte desses desafios.
Grajew já sinalizava então que estava
em marcha uma mudança do papel das
empresas na sociedade. Ele não indi-



cava ainda que haveria uma mudança
muito mais profunda, não só do papel
das empresas, mas do próprio governo
e do conceito de cidadania como um
todo - só vimos isso na atual crise.
Quando o banco Lehman Brothers que-
brou, iniciando aquele efeito dominó, o
mundo percebeu que dera a um grupo
de empresas um poder descomunal,
capaz não só de consumir recursos dire-
tos de no mínimo US$ 10 trilhões como
de fazer sumir recursos virtuais de US$
30 trilhões. Isso mostrou que nenhuma
empresa pode ter tanto poder e traba-
lhar com tamanha falta de transparência
e sem a supervisão dos governos.
As crises de 2006 e 2008 respondem de
certo modo àquilo que Grajew obser-
vou: não é possível seguirmos nesse
padrão de desenvolvimento, nem em-
presas operarem sem controle social;
o controle social está na razão direta
de uma gestão ética e transparente das
empresas; a licença para elas operarem
será tão menor quanto maior for seu
impacto global; os governos são neces-
sários e precisam estar presentes para
cobrir falhas fundamentais do mercado
- a incapacidade que ele tem de lidar
com as dimensões ambiental e social.
Um dos imperativos mais importantes
de uma visão de desenvolvimento sus-
tentável é uma mudança nos padrões
de consumo e a percepção clara de que
a felicidade e o bem-estar da socieda-
de não estão ligados a seu níveis de
atividade econômica ou de consumo.
Nesse sentido, a Comissão Stiglitz
(idealizada por Nicolas Sarkozy, presi-
dente da França, e presidida pelo Prêmio
Nobel de Economia Joseph Stiglitz) criou
recentemente o primeiro documento
que questiona o Produto Interno Bruto
(PIB) como indicador de riqueza das
nações. Ele traz para esses indicadores
componentes externos à economia.

EM ENTREVISTA A PLANETA EM 1998, VOCÊ
PREVIU O NASCIMENTO DE UM MODELO
ECONÔMICO AUTOSSUSTENTÁVEL. HÁ INDÍ-
CIOS DELE? Se havia evidências naquela

época, há muitas mais hoje. As empre-
sas que então entravam no caminho da
sustentabilidade o faziam pelos valores
de seus donos. Ray Anderson (fundador
e presidente da Interface, a maior fabri-
cante do mundo de carpetes modulares
para uso comercial e residencial) disse
algo muito emblemático a esse respeito,
aproveitando a frase do Milton Frie-
dman (Prêmio Nobel de Economia de
1976, defensor do liberalismo) de que o
perfil das empresas é o lucro. Segundo
Anderson, o lucro é fundamental para a
sobrevivência da empresa, mas também
possibilita a ela realizar seus verdadeiros
objetivos - que não são o lucro, mas
desenvolver um dado produto, ou servir
a um determinado conjunto de valores,
e assim por diante. Naquela época, as
empresas que iam nessa direção eram
motivadas por seus donos. Hoje, não: há
claramente um imperativo de mercado
- o desenvolvimento da economia de
baixo carbono, a inclusão social, a ética
e a transparência na gestão empresarial,
a necessidade de gerar valor para as par-
tes interessadas - ao qual as empresas
devem se adequar, sob risco de acabar.

HOUVE EMPRESAS QUE SE ASSOCIARAM AO
ETHOS SEM QUERER PÔR EM PRÁTICA CON-
CEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL?
Um dos fatores de sucesso do Ethos foi
optar por ser uma organização aberta
a todos que quiserem fazer contato
e, eventualmente, se capacitarem em
responsabilidade social, em vez de ser
um clube só para eleitos. Se escolhêsse-
mos a segunda estratégia, poderíamos
ser uma honrada instituição, mas com
pouquíssimo poder de transformação da
sociedade. Como o tema da responsabili-
dade social era pouco conhecido, impor-
tava criar condições não só de entrada
das empresas, mas também de grande
divulgação de tudo o que produzimos
- tanto é que nada do que produzimos
é cobrado. Essa estratégia deu certo,
porque nos pôs como agentes de res-
ponsabilidade social para as empresas.
Claro que houve abusos, e nas vezes
em que isso aconteceu informamos às
empresas que elas não poderiam usar o
logo do Ethos. A associação com o Ethos
não significa nada sob o ponto de vista
de desempenho ou compromisso com a
responsabilidade social.



Algumas empresas se envolveram em
escândalos relacionados à nossa carta
de princípios. Levamos os casos ao
nosso Conselho Deliberativo e, em duas
ocasiões, a empresa foi desligada do
quadro de associados.
Estamos criando uma categoria de
associados que efetivamente têm um
compromisso de performance. Tere-
mos mecanismos de reconhecimento
de níveis de comprometimento com a
responsabilidade social. Isso já foi apro-
vado pelo Conselho e apresentado em
suas grandes linhas na 11a Conferência
do Ethos, realizada em junho.
A segunda inovação é a formação do
Conselho de Ética, a ser implantado até
o fim de 2009. Se já o tivéssemos, prova-
velmente o encaminhamento da questão
da Petrobras (o debate sobre a comercia-
lização de um diesel menos poluente no
País, que opôs o Ethos à empresa, então
associada do instituto, e terminou com a
petrolífera deixando o quadro de sócios,
em dezembro de 2008) teria sido outro -
teríamos mais pessoas refletindo sobre o
caso, que talvez nos ajudassem a encon-
trar caminhos mais adequados.

AS EMPRESAS JÁ SE CONVENCERAM DE
QUE SER ÉTICO E SOCIALMENTE RESPON-
SÁVEL É LUCRATIVO? Quem não enxerga
a importância da sustentabilidade corre
um sério risco de obsolescência inte-
lectual e analfabetismo em relação ao
seu tempo. E não se trata de ser ou não
ser lucrativo. A responsabilidade social
tem a ver com a capacidade de perma-
necer ou não no mercado no médio e
longo prazo. Uma empresa com gestão
multistakeholder está sempre se atuali-
zando de acordo com as demandas das
partes interessadas. Essa informação
vale ouro. Uma empresa que desen-
volveu a habilidade de ouvir as partes
interessadas tem um acesso muito me-
lhor às tendências de mercado do que
aquelas que encomendam pesquisas a
companhias especializadas. Além disso,
o diálogo multistakeholder é dinâmico,
e você pode convocar qualquer parte in-

teressada a qualquer momento quando
necessário, o que não se pode fazer com
institutos de pesquisa ou consultores.
Exemplo: uma empresa conservadora,
que segue o modelo business as usual,
precisa reduzir em 30% seus gastos. A
ordem vem de cima e vai sendo repassa-
da hierarquicamente - e tende, em geral,
a virar um corte na força de trabalho.
Já na empresa que adota o business as
unusual, convocam-se em primeiro lugar
os funcionários para, partindo-se do con-
ceito de não demitir ninguém, verificar
como seria possível obter esse corte.
Experimentamos essa abordagem no
Ethos - não demitimos ninguém, a equi-
pe teve um desempenho impressionante
e conseguimos o corte desejado.
Isso mostra que, numa empresa social-
mente responsável, pode-se catalisar
a inteligência instalada e lhe dar uma
direção e um sentido. Isso fortalece
a empresa, torna-a mais competitiva,
aumenta a autoestima e a dedicação dos
funcionários, amplia o sentimento de
pertencimento - a vida das pessoas, em
vez de ser ameaçada pelo trabalho, é
fortalecida por ele. Essas empresas têm
melhores condições de desempenho e,
portanto, de prolongar sua vida.
O mesmo raciocínio funciona para ou-
tros temas. A comunidade do entorno
vê com melhores olhos a empresa que
se relaciona com ela do que aquela que
não desenvolve nenhuma ação ali. O
fornecedor considera mais o grande
cliente que o trata como parceiro do
que aquele que só lhe tira o couro. É
por isso que a responsabilidade social
traz competitividade para as empresas.

QUEM SE ENCAIXA MAIS FACILMENTE NO
PERFIL DO ETHOS: EMPRESAS BRASILEIRAS
OU MULTINACIONAIS? As multinacionais
e as pequenas empresas. As primeiras,
porque estão expostas a um marco legal

muito mais rigoroso e convivem com a
discussão sobre responsabilidade social
há muito mais tempo do que as empresas
brasileiras. As segundas, porque são
"empresas do dono" e este, muitas vezes,
é mais sensibilizado por valores do que
as corporações. Já as empresas médias
sempre temem entrar no discurso de res-
ponsabilidade social e parecer ingênuas.
Além disso, não entendem a complexida-
de e o sentido de uma gestão socialmente
responsável, de um lado, e do outro, de
um engajamento que pode lhes trazer
compromissos os quais elas não sabem
se podem sustentar no tempo.

QUAIS SÃO OS GRANDES EXEMPLOS DE
EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS
NO BRASIL? CPFL, Walmart... O Banco
Real é um caso fantástico, por ter che-
gado aonde chegou e inspirado uma
mudança no Santander, que o comprou.
A cúpula do Santander está observando
a experiência no Brasil; se ela prospe-
rar, deverá espalhá-la nos outros países
do grupo. O fato de o Santander ter
comprado o Real para ser um agente
externo de inovação interna é inédito.

O QUE O ETHOS PLANEJA PARA O FUTURO?
Antes, nos dedicamos mais a mobilizar
e a instrumentalizar empresas, além de
desenvolver ações relativas a políticas
públicas - por exemplo, o combate à cor-
rupção, ao trabalho escravo. Vamos nos
dedicar menos a isso e ampliar os esfor-
ços a fim de desenvolver ações mais es-
tratégicas para o setor empresarial como
um todo, como o Programa Nacional de
Gestão Sustentável, além de qualificar
empresas de forma a estabelecer réguas
que estimulem as empresas a melhorar
seu desempenho. Estamos mais interes-
sados em redes e em políticas públicas
que têm impacto de gestão sustentável
em setores como um todo. •
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