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O economista argentino Bernardo Kliksberg, principal assessor para a América Latina e o 
Caribe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), é um defensor 
incansável da ética e da redução das desigualdades econômicas e sociais. Acredita que todos - 
com destaque para as empresas, que devem incorporar efetivamente a responsabilidade social 
em sua gestão - podem fazer mais e administrar de forma mais eficiente os recursos 
disponíveis para superar as grandes diferenças que marcam hoje o mundo. 
 
Kliksberg, que participou ontem da 12ª Conferência Internacional do Instituto Ethos Empresas 
e Responsabilidade Social, em São Paulo, usa a crise econômica e financeira que começou em 
2008 como exemplo. O presidente do Lehman Brothers embolsava US$ 23 mil por hora 
quando o banco encerrou suas atividades depois de 136 anos. Para ele, a causa central da 
quebra da instituição, um dos detonadores da turbulência que tomou conta do mercado e 
contribuiu para derrubar 8 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos desde então, foi 
a falta de ética e responsabilidade social. 
 
"Houve ainda o abandono do cidadão, quando o Estado deixou de regular os mercados", diz. 
"As escolas de MBA também fracassaram, porque ensinaram mercado e finanças, mas não 
mostraram aos alunos como trabalhar com ética."  
 
O economista, que também lançou ontem seu sétimo livro "Primeiro as Pessoas" (Cia. das 
Letras) escrito com Amartya Sen, premiado com o Nobel de Economia, garante que há saídas 
para superar as desigualdades e a miséria. Para salvar os 2 bilhões de pessoas no mundo que 
vivem abaixo a linha da pobreza, ele estima um custo de US$ 150 bilhões ao ano. Com tal 
investimento, a ONU calcula que seriam atingidas as Metas do Milênio, estabelecidas em 2000, 
que preveem até 2015 acabar com a fome e reduzir drasticamente a pobreza, as mazelas 
sociais e a degradação ambiental. A cinco anos do fim do prazo, nem a metade dos recursos 
foi arrecadada.  
 
Segundo a FAO, uma em cada seis pessoas do planeta passa fome. "Não por falta de comida", 
ressalva Kliksberg. A América Latina, com uma população de 550 milhões, produz alimentos 
para um contingente três vezes maior. Por várias razões, que envolvem diferenças salariais, 
falta de acesso ao crédito, má distribuição, 16% das crianças da região são desnutridas. "Não 
basta que existam alimentos; as pessoas têm de ter acesso a eles", afirma. 
 
A falta de educação de qualidade para os latino-americanos também está entre as razões da 
pobreza. De cada três crianças pobres apenas uma vai concluir o ensino médio. O que 
significa, pelos cálculos de Kliksberg, que 66% não se formarão no ensino médio. Ele avalia 
que 20% dos jovens entre 16 e 25 anos na América Latina estão hoje fora do sistema 
educacional e fora do mercado de trabalho. A desigualdade de acesso à saúde pública, conta, é 
responsável por 20 mil mortes/ano no momento do parto. "A cada 100 mil mulheres que dão à 
luz, 90 morrem", frisa Kliksberg. No Canadá, a cada 100 mil mães que dão à luz 6 morrem por 
ano - 15 vezes menos que na América Latina. 
 
Os fatores de risco são múltiplos. A pesquisa da ONU aponta que 1,2 milhão de pessoas na 
América Latina não têm acesso à água potável; 2,6 milhões não contam com banheiro em 
casa. "Dos 3 milhões de pobres no mundo, 1,2 milhão são miseráveis", ressalta o economista. 
"A crise de Wall Street foi responsável por 100 milhões de pessoas a mais nessas estatísticas". 
Na América Latina, jogou na pobreza 9 milhões de pessoas. 
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