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OPINIÃO

Não há qualquer novidade no fato de que as empre-
sas têm hoje de adotar padrões responsáveis e sus-
tentáveis de atuação para serem aceitas pelo mer-
cado, pelos consumidores e pelas autoridades que
regulam sua atuação empresarial e social. O que
vem sendo reforçado, e que anteriormente era pou-
co percebido, é que essas mesmas empresas têm de
ser responsáveis e exigir adequação ao contratar
seus fornecedores.

Recentemente, uma grande rede de lojas de ves-
tuário assinou um TAC (termo de ajustamento de
conduta) conjunto com o Ministério Público, Minis-
tério do Trabalho e Defensoria Pública da União as-
sumindo o compromisso de combater o trabalho em
condições precárias, que chegou a ser registrado em
alguns de seus fornecedores.

Entre os casos anotados, havia a exploração de
cidadãos bolivianos sujeitos a condições ambientais
inadequadas e a jornadas desumanas de trabalho na
confecção de roupas.

Pelo compromisso assumido, a rede de empresas
promoverá auditorias em seus fornecedores ou em
empresas subcontratadas por estes para apurar as
condições de trabalho e de contratação a que são
sujeitos os trabalhadores envolvidos na cadeia pro-
dutiva. Caso sejam apuradas irregularidades, a rede
de lojas terá um prazo para atuar decisivamente e
corrigir os eventuais problemas registrados nos
fornecedores.

Não bastará a ela, portanto, simplesmente rom-
per contrato com o fornecedor que submete seus
contratados a condições inadequadas de atuação,
mas, sim, agir efetivamente para que o trabalho em
condições precárias seja corrigido, beneficiando os
profissionais que são a base da cadeia produtiva que
culmina com os produtos vendidos pela rede.

Esse é um exemplo concreto de que o conceito de
responsabilidade e de sustentabilidade tem de ser
compreendido e aplicado de forma verdadeiramente
holística. Atualmente, não basta responsabilizar-se
apenas por aquilo que envolve os limites físicos e
pessoais de uma corporação.

A responsabilidade e a sustentabilidade empre-
sarial, social e ambiental devem ser geridas ao lon-
go de uma extensa cadeia, que tem início na esco-
lha e na manipulação de matérias-primas, inclui a
percepção de como atuam os fornecedores e inter-
mediários, envolve as abordagens e atitudes produ-
tivas na própria corporação ao processar seus pro-
dutos ou serviços, passa pela mensuração e com-
pensação dos impactos provocados à sociedade e ao
meio ambiente e culmina com o respeito ao cliente
e à sociedade.

Esse respeito também quer dizer levar em consi-
deração os usos e hábitos gerados e estimulados pelo
produto ou serviço oferecido ao mercado, levando-
se em consideração todas as implicações e efeitos
que este venha a provocar sobre o ambiente e a pró-
pria sociedade. ■

Atuação responsável

O conceito de responsabilidade
e de sustentabilidade tem de ser
compreendido e aplicado de
forma verdadeiramente holística

Roberto Freire
Presidente do PPS

Neste domingo, 3 de outubro, a sociedade brasileira
comparecerá mais uma vez às urnas para escolher o
próximo presidente da República, depois de uma cam-
panha em que o atual presidente travestiu-se de garoto-
propaganda e, ao arrepio da lei, buscou de todas as ma-
neiras fazer Dilma Rousseff sua sucessora. Escolhida à
revelia de seu partido, de maneira a ressaltar seu perso-
nalismo, Lula impôs sua agenda e candidata ao país, e há
quase dois anos vem fazendo campanha, buscando dois
objetivos claros: o primeiro, midiático. De palanque em
palanque, o presidente inventou uma forma de governar
“nunca antes vista na história deste país”, baseado tão
somente em inaugurações de obras, muitas das quais
não passaram da “pedra fundamental”.

Em segundo, tendo a tiracolo sua candidata, nomi-
nada “mãe do PAC” — um conjunto de intenções de
obras, a maioria das quais desenhadas desde o período
Fernando Henrique Cardoso —, torná-la conhecida das
populações mais pobres, como a “gerente do governo”,
fundamentalmente junto aos beneficiários do Bolsa Fa-
mília, nas regiões Norte e Nordeste, visando imantá-la
com sua popularidade.

Isso depois de mobilizar todos os instrumentos dispo-
níveis de manipulação de massas, por conta de uma es-
tratégia de propaganda, tendo a Petrobras como carro-
chefe, vendendo o sonho de uma riqueza ao alcance da
mão, com a descoberta do pré-sal. Aliada a uma ampla
partidarização e instrumentalização da estrutura do Esta-
do, tendo como consequência a subordinação das outras
esferas do poder (Legislativo e Judiciário) e níveis de go-
verno (estados e municípios) — sem falar da consolidação
da cooptação de importantes movimentos sociais (sindi-
cais, estudantis, de gênero etc.) — o governo, ao se ver
envolvido por denúncias de corrupção na Casa Civil, en-
volvendo diretamente pessoas ligadas à sua candidata,
passa a atacar abertamente a imprensa com uma virulên-
cia só vista antes no tempo da ditadura militar.

Todo o esforço do governo Lula tinha como estratégia
central vencer as eleições presidenciais no primeiro tur-
no, e fazer uma maioria folgada na Câmara e no Senado
que permitisse ao PT mudar aspectos essenciais da atual
constituição, o primeiro dos quais seu antigo e acalentado
desejo de controlar a imprensa e a liberdade de expressão.

Agora, quando fica evidente a possibilidade do segun-
do turno para as eleições presidências, com a ampliação
de parcelas das camadas médias urbanas dirigindo seu
voto aos candidatos da oposição, é fundamental que pos-
samos, finalmente, discutir os projetos de nação que cada
candidatura defenderá junto à cidadania do país. Que país
teremos – e seremos – daqui a 20 anos? Que futuro aguar-
da nossa juventude, com a irrupção da “Sociedade do Co-
nhecimento”? Como estará nossa indústria, ante a neces-
sidade de operar com base em energia renovável e limpa?
E, mais importante, que democracia teremos se não reali-
zarmos, nos próximos anos, as reformas estruturais do
Estado brasileiro, tornando-o contemporâneo da socie-
dade do futuro? A necessidade do segundo turno se im-
põe, entre outras coisas, para que possamos saber que
resposta nos dará o futuro presidente a tais questões. ■

Rumo ao segundo turno

Sendo evidente a possibilidade
do segundo turno, é fundamental
que possamos discutir os projetos
de nação de cada candidatura

Ieda Novais
Diretora corporativa da BDO no Brasil

CARTAS

REFLEXÃO SOBRE AS ELEIÇÕES
A eleição é uma oportunidade do exercício efetivo
da cidadania. O eleitor vai às urnas para definir
quem deverá ocupar os cargos do Executivo
e Legislativo. No caso atual, são eleições que
serão realizadas em todos os Estados e no
Distrito Federal, e pessoas das mais diferentes
classes sociais exercerão um direito que vai ter
reflexo em assuntos que são de interesse de toda
a comunidade. É uma questão que exige uma
profunda reflexão. É que o voto poderá ser dado
a pessoas que, em alguns casos, não têm as
condições adequadas para exercer o cargo ao
qual está se candidatando. E isso não tem a
ver com despreparo cultural, mas com a questão
política na sua essência. Há também alguns que
não têm o que se considera como “ficha limpa”,
pois respondem a alguma acusação de atos ilícitos.
Sem entrar na discussão sobre a validade ou não
da lei, o importante é que o eleitor avalie essa
conduta. E vote com consciência, sabendo que
voto não tem preço, tem consequência, um lema
adotado pelas organizações que lutam contra
os políticos desonestos. O voto é uma grande
arma de defesa da democracia que precisamos.

Uriel Villas Boas
Santos (SP)

CRESCE INTENÇÃO DE POUPANÇA
PARA APOSENTADORIA
Parabéns pelo conteúdo da matéria. Sou atuário
e tenho trabalhado nessa área por toda a minha
vida profissional e, ultimamente, tenho proferido
palestras sobre o assunto em questão, onde
indico os cuidados que devemos ter quando
adquirimos previdência privada e seguros.
Gostaria de mencionar que a minha preocupação
não é somente com a previdência privada, pois no
meu ponto de vista existe outro problema, ligado
diretamente à área de seguros: a assistência
médica a partir das nossas aposentadorias. Se
não fizermos algo desde agora, teremos uma
velhice muito preocupante. Um plano individual
de saúde, padrão enfermaria, custa em média
R$ 570, para a faixa etária de 55 a 59. Devido à
inflação, este valor deve alcançar algo em torno
de R$ 885 em 10 anos. Ou seja, para essa mesma
faixa, daqui a 10 anos custará R$ 1.103. Menciono
isso por causa das estatísticas apresentadas
na reportagem, debaixo do tópico “Perfil do
Investidor”, onde é dito que o grupo que mais
contribui para a previdência privada é aquele com
idade entre 40 e 49 anos, seguido pelos de idade
acima de 50 anos. Como ali também se menciona
o valor médio das contribuições, respectivamente,
R$ 1.270 e R$ 1.190, imagino que o montante
acumulado não seja suficiente nem mesmo para
outras despesas, que dirá para cobrir um plano
médico. Isso mostra como deve crescer ainda
este setor em nosso país. Quando leio sobre
esse assunto sinto uma coceira em minhas mãos,
uma vontade de divulgar e alertar as pessoas
para que se protejam.

Julio Galhardo
Porto Alegre (RS)

FURTOS DE BAGAGEM NO GALEÃO
Uma cidade que se propõe a sediar os Jogos
Olímpicos em 2016 e ser uma das subsedes
da Copa do Mundo em 2014 não pode dar-se
ao descaso e irresponsabilidade de continuar
permitindo que, em seu principal aeroporto,
o Galeão, passageiros continuem deixando a área
de desembarque internacional carregando as
malas de outros viajantes, em razão de não mais
existirem conferentes de bagagens posicionados
antes da porta de saída. Mais um desses já
corriqueiros episódios aconteceu comigo neste
mês, na chegada de Buenos Aires. Até agora,
não recebi qualquer comunicação ou justificativa
da empresa aérea sobre o assunto.

Augusto Acioli de Oliveira
Rio de Janeiro (RJ)
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