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Em 1925, os compositores Charles Youman e Irvin Caesar escreveram para o musical No, no 
Nanete, apresentado em Nova York, a canção Tea for two, a qual, em 1939, teve novo arranjo 
pelo famoso pianista Art Tatoon, popularizando-se mais ainda. 
 
Cantada em dueto, diz sobre um casal enamorado, imaginando seu futuro, com uma casa no 
bosque, flores, longe da agitação da cidade, desfrutando do seu amor, com um chá para os 
dois, sem interferência de vizinhos, parentes em férias ou amigos. Sonhavam constituir 
família. Um filho para ele, uma filha para ela... E como poderiam ser felizes. 
 
A Sra. Schurmann, no livro editado após a primeira viagem da família ao redor do mundo no 
seu veleiro, alerta para a necessidade de sonhar, pois um sonho os levou à aventura, que 
resultou em experiências e aprendizado para eles e para todos que compartilharam sua 
história. 
 
Erin Brockovich, personagem protagonizada por Julia Roberts no filme Uma mulher de talento, 
aborda o caso de contaminação da água de uma cidade pelas atividades de suposta empresa, 
que causou doenças e mortes aos habitantes. 
 
A imprensa revela, em meados de 2009, que, no Bhopal, na Índia, em 3 de dezembro de 
1984, morreram 3 mil pessoas em menos de 24 horas, por causa do gás altamente tóxico 
desprendido do armazém da fábrica desativada da Union Carbide. Passados 25 anos, pessoas 
ainda sofrem ou morrem por conta desse acidente. 
 
Dolorosa coincidência entre a ficção do cinema, baseada em fato real, e a realidade da notícia 
divulgada pela imprensa, embora no filme as vítimas tenham sido ressarcidas, na vida real os 
dirigentes da empresa teriam escapado da responsabilização que a Justiça da Índia lhes 
imporia, por certo. 
 
Não bastasse a impunidade, o povoado ainda padece dos efeitos e dos riscos de mais de 10 
toneladas de dejetos tóxicos enterrados perto da fábrica, contaminando o solo e a água 
consumida por cerca de 30 mil moradores da região. 
 
Recentemente, a imprensa registra que a Justiça condenou os dirigentes indianos da Union 
Carbide a multas individuais de US$ 2.100, além de dois anos de prisão, e a empresa a pagar 
multa de US$ 10.600. A notícia não informa se as vítimas receberam indenização, embora 
afirme que a Union Carbide pagou à Índia US$ 470 milhões a título de compensações. 
 
Nos exemplos trazidos, percebe-se a desconsideração das empresas quanto à sustentabilidade 
do meio em que atuaram; o foco das suas atividades somente contemplava o lucro a qualquer 
custo, significando a sua própria sustentabilidade. Essa desconsideração acabou por ferir de 
morte comunidades e pessoas que a visão estreita do empresário não imaginava possível de 
afetação pelos impactos causados por suas atividades. 
 
O que se dirá do acidente com adutora no Golfo do México, ou o que se dirá das tantas 
plataformas de petróleo que estão explodindo em mar aberto, por defeito ou exaustão? Surge 
aí a expressão stakeholder, para referir também a esse público, por vezes distante da 
realidade, sem imaginar que a implantação de empreendimentos nas proximidades em que 
está, antes de trazer progresso, oportunidades, melhorias, lhes traz a morte e o sofrimento, 
sem nem mesmo experimentar, de longe, os benefícios dos lucros auferidos pelos 
empreendedores. 
 
Sem voz nem representação, por séculos, esses stakeholders não imaginavam contar com 
proteção e amparo eficientes a lhes garantir qualidade de vida ou a reparação de danos 
sofridos pela ação ou inação dos seus ofensores. Em suma, esses stakeholders, no seu 
anonimato, stakeholders invisíveis, não detinham cidadania. Isso mesmo. Não tinham a menor 
perspectiva de possibilidade de ter seus direitos reconhecidos. 



 
Ora, com a evolução da sociedade, a cidadania ultrapassa a mera detenção de um título 
eleitoral, para ser elevada a um estado da pessoa com voz ativa e poder de reclamar seus 
direitos e ser reparada de danos que lhes causem direta ou indiretamente. 
 
Assim, reconhecem-se tais grupos de stakeholders, ora com o seu conceito alargado para 
alcançar a todos e a todas não diretamente envolvidos com as atividades empresariais ou 
governamentais que lhes afetem de alguma forma a sua felicidade. E, enquanto cada um deles 
não for identificado, que sejam esses stakeholders titulares invisíveis dos direitos difusos que 
nascem a partir das transgressões praticadas em nome do progresso, do lucro, dos interesses 
econômicos ou de governos. Daí, bem a propósito, Betinho teria imaginado a felicidadania. 
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