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Mudar hábitos e transformar tendências sociais são os principais desafios para o ingresso da 
humanidade em uma era de ampla responsabilidade social e ambiental. Mesmo no mundo dos 
negócios, onde supostamente se concentram as mais qualificadas mentes do planeta ou pelo 
menos aquelas mais afeitas à realidade e ao pragmatismo, o que se observa é ainda muita 
resistência ao abandono do modelo baseado exclusivamente no resultado financeiro, e a busca 
frenética por bons indicadores de curto prazo. 
 
Entre os anos de 1999 e 2001, quando elaborava pesquisas para a produção do ensaio 
intitulado O Mal-Estar na Globalização (Ed. A Girafa, 2005), tive a oportunidade de analisar os 
perfis de 945 empresários e executivos que atuavam no Brasil. O resultado apontou um 
percentual entre 76% e 78% de profissionais e empreendedores conservadores com relação a 
adotar modelos inovadores de gestão e com disposição para investir em programas de 
responsabilidade social empresarial. Muitos deles, nas entrevistas diretas, afirmavam 
considerar a questão como "coisa de poetas". 
 
O 4º relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, divulgado em fevereiro 
de 2007, veio oferecer mais visibilidade para as instituições que se dedicam a mobilizar a 
opinião pública na direção da sustentabilidade. Os estudos conduzidos nos últimos nove anos 
pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial revelam maior preocupação da 
imprensa com o tema e maior engajamento das grandes empresas. A partir desse ponto, o 
movimento tende a se consolidar, uma vez que, para realizar seus programas de 
sustentabilidade, as grandes companhias precisam agregar seus fornecedores e, em alguns 
casos, estimular seus clientes a valorizar produtos e serviços ambiental e socialmente 
adequados. 
 
No cenário do continente, a ação de entidades parceiras do Ethos está levando adiante o 
Programa Latino-Americano de Responsabilidade Social Empresarial (Plarse), que começa a 
tomar forma a sensibilizar importantes forças empresariais e do mundo da comunicação. Mas o 
principal desafio, e justamente onde a mudança de paradigmas se torna mais crítica, é o 
convencimento da sociedade civil. 
 
Não é tarefa fácil transformar hábitos de vida e de consumo arraigados desde sempre. No 
Brasil e em países vizinhos, onde a combinação da estabilidade econômica com programas 
sociais bem sucedidos produziu relevantes ganhos de renda na base da pirâmide, cria-se o 
paradoxo que dificulta ainda mais a mudança: a chamada nova classe média, majoritária na 
população brasileira, oferece natural resistência a limitar seu consumo, ou adequá-lo a padrões 
sustentáveis, agora que chegou sua vez de ir às compras. As famílias de classe de renda D 
estão concentradas em sua ascensão e o discurso da sustentabilidade precisa antes furar o 
bloqueio da sobrevivência para fazer efeito. Do meio para cima da pirâmide social, onde 
hipoteticamente luzem os mais educados, nem sempre a consciência da necessidade produz 
comportamentos compatíveis. Por isso, a sustentabilidade demora para dar samba. 
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