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Para uma platéia seleta, prioritariamente formada por empresários, no Hotel Copacabana Palace, 
o ex-secretário geral das Nações Unidas Kofi Annan deixou bem claro em palestra que proferiu 
semana passada: para garantir que o planeta não esquente mais do que os 2 graus preconizados 
pelos cientistas que formularam o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) é preciso 
que "Todos os países transformem suas economias num modelo mais sustentável". Se, quando 
não tinha um crescimento econômico digno de comemorar, o Brasil ficou no ranking dos dez mais 
poluidores do mundo, imaginem agora, lembrou Annan, que está crescendo e se propõe a crescer 
cada vez mais. 
 
No mundo de hoje precisamos trabalhar com parcerias entre os setores público e privado. Os 
senhores aqui da platéia têm uma responsabilidade a assumir porque criam impacto direto na 
vida de milhões de pessoas no Brasil. Como a crise global acabou de ensinar, uma economia sem 
valores não funciona. O setor privado tem a responsabilidade de abandonar sua busca egoísta por 
lucros e trazer capacitação, idéias. Há provas de que, com inovação, a gente pode fazer o bem e 
ter lucro o ano todo — disse ele. 
 
O ex-secretário da ONU esteve no Brasil a convite da Nestlé, que organizou o Seminário Brasil 
Global. Segundo Ivan Zurita, presidente da companhia, trata-se de uma estratégia que faz parte 
de um esquema de criação de valor compartilhado. Zurita se identificou com a fala de Annan em 
vários momentos. Segundo ele, a empresa já tem em seu DNA esta preocupação em criar uma 
economia mais inclusiva. Como exemplo, cita a relação com fornecedores, clientes, e diz que a 
empresa, que não tem dono o maior acionista, segundo ele, tem cerca de 2% das ações é mais 
cuidadosa com o meio ambiente do que a própria legislação ambiental brasileira manda ser: 
 
A água que entra tem que ter a mesma qualidade da água que sai — disse ele, em entrevista 
coletiva depois do evento. 
 
Com relação à legislação trabalhista, no entanto, Zurita demonstrou ter menos informação, já 
que listou como vantagem o fato de ter mais de 800 portadores de deficiência entre os 
funcionários, quando se sabe que esta é uma exigência da lei. Zurita disse que, se for preciso, 
estará junto com o governo caso ele decida fixar metas de emissões de carbono por setor 
produtivo. 
 
É uma atitude que, para Kofi Annan, deve fazer parte da gestão das empresas: 
 
Apoiar o governo para fazer reformas onde se façam necessárias deve ser parte fundamental da 
gestão. 
 
O ex-secretário da ONU respondeu a algumas perguntas da platéia, entre elas a que pedia para 



que Annan respondesse especificamente sobre "Criação de valor compartilhado", o conceito que 
permeia o relatório de sustentabilidade da Nestlé distribuído no evento. Annan foi contundente: 
se a empresa, hoje, não agir de forma responsável, ela não será bem recebida pela população: 
 
É preciso dar uma face humana à globalização, permitir que as pessoas pobres também se 
beneficiem dela. Por isso, se as empresas não levarem em consideração as necessidades das 
pessoas e não ajudarem seus fornecedores a levarem seus produtos aos supermercados, essa 
atitude vai gerar problemas para ela, mais cedo ou mais tarde — disse ele. 
 
Logo, estamos falando de uma situação ganha-ganha em que os cidadãos têm parte integrante. 
Até porque, para Ivan Zurita, na situação atual o Brasil tem 190 milhões de consumidores, e a 
empresa está em 98% das casas. O fato de a Nestlé ser uma empresa alimentícia e de estar tão 
bem instalada num país onde ainda há milhões de famintos incomoda Zurita, mas ele acredita 
que, com uma explosão de consumo, o investimento será gerado e a situação pode mudar. O 
paradoxo muito lucro e investimento versus valores de responsabilidade social e sustentáveis foi 
um ponto colocado pela platéia para Kofi Anan. Segundo o ex-secretário, é possível conciliar as 
duas coisas: 
 
Se a empresa focar na maximização de lucro, no fim das contas ela não será sustentável. Talvez 
seja bem sucedida a curto prazo, apenas. Mesmo quando se fala em questões de meio ambiente. 
Há economistas sêniores dizendo que o investimento em economia de baixo carbono será tão 
importante quanto foi a Revolução Industrial, e pode trazer muito lucro. Mas, a longo prazo. As 
empresas que continuarem explorando recursos não vão se dar bem. A população se voltará 
contra elas. 
 
Para que a sustentabilidade seja um valor compartilhado por todos, Kofi Annan lembra que é 
preciso pensar em como vamos organizar nossas sociedades. Os países escandinavos, por 
exemplo, cobram impostos altíssimos, mas têm uma rede de segurança infalível. Será que aqui 
no Brasil as empresas pagariam altos impostos? Ivan Zurita responde: 
 
O Kofi Annan é diplomata e quando ele disse isso quis dizer que lá na Escandinávia não há 
corrupção, todos sabem onde é empregado o dinheiro dos impostos. Não temos nada contra 
pagar impostos, desde que se saiba exatamente onde está sendo empregado o dinheiro disse. 
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