


QUESTÃO DE COMPROMISSO 
Para o brasileiro Jorge Abrahão, presidente do Instituto Ethos, 
uma das principais referências em RSE na América Latina, as 
empresas ganham quando deixam de se ver exclusivamente co-
mo um negócio e começam a aplicar uma visão holística, criando 
outro tipo de cumplicidade com o cidadão. "E a sociedade ganha 
à medida que outros atores, além do governo, comprometem-se 
com ações a favor da comunidade", afirma. 

Embora não exista uma definição única de RSE, suas gran-
des promotoras na região, como o Ethos e a fundação Avina (cria-

Quando a The Body Shop, empresa britânica de cosmé-
ticos alternativos, anunciou, em 2007, que o grupo co-
lombiano Daabon abasteceria 90% de sua demanda por 

óleo de palma africana, seu CEO, Peter Saunders, não poupou pa-
lavras. Tratava-se de um marco, um movimento pioneiro no que 
se referia a promover uma mudança na indústria cosmética mun-
dial. O óleo de palma africana tem a reputação de arruinar as flo-
restas primárias da Malásia e da Indonésia, mas o fornecimento 
orgânico e sustentável do Daabon tinha todas as certificações pos-
síveis, e não estava vinculado a grupos paramilitares. 

No entanto, em setembro de 2010, por meio de um comunica-
do sucinto, a The Body Shop anunciou o cancelamento do contra-
to. O motivo? Uma campanha organizada por duas ONGs dian-
te de suas lojas em Londres e em várias cidades norte-americanas 
em protesto ao desalojamento de 123 famílias de uma fazenda no 
sul da região de Bolívar, no Caribe colombiano. 

Embora o óleo não fosse produzido nas terras em questão e 
a participação do Daabon tenha sido indireta, por meio de uma 
empresa de cujo capital participava uma subsidiária, a The Body 
Shop se declarou "decepcionada". 

O Daabon fazia parte de uma cadeia global de fornecimento, 
e suas certificações não foram suficientes: uma pequena incon-
sistência no discurso bastou para afastar um cliente importante. 
Segundo os evangelizadores da Responsabilidade Social Empre-
sarial (RSE), esse é o tipo de situação que pode ser evitada com a 
aplicação de modelos de desenvolvimento sustentável. 

"Os consumidores baseiam suas decisões de compra em fa-
tores que vão além de qualidade e preço", afirma Francisco Díaz 
Hipólito, gerente de Controle Ambiental da Petroquímica Mexi-
chem. "Atualmente, não é apenas o impacto do produto no meio 
ambiente que conta, mas também o processo produtivo e o trata-
mento que a empresa dispensa aos trabalhadores e às comunida-
des vizinhas à operação." 



da pelo milionário suíço Stephan Schmidheiny), 
são enfáticas ao assinalar suas diferenças em 
relação à filantropia clássica. "A RSE nasce de 
um imaginário, de uma intenção dos empresá-
rios em fazer um balanço positivo de sua ação", 
afirma Edgard Bermúdez, diretor da Avina na 
Nicarágua. 

Para ele, há uma fronteira que separa as 
ações de compensação social pelos impactos 
negativos de um negócio (consumo de álcool, 
tabaco, emissões de CO2) de um compromisso 
genuíno com valores que, por fim, resultam em 
vantagens para a empresa. Existe RSE a partir 
do momento em que as empresas incorporam 

outras medições, além das financeiras, para ava-
liar seu desempenho e as informam a acionis-
tas, clientes, funcionários e cidadãos, de acordo 
com determinados parâmetros. 

NÚMEROS EM ALTA 
O Centro La Milagrosa está localizado na Ve-
nezuela, em uma área de savana ao sul do Rio 
Orinoco. Ali é oferecido serviço médico ambu-
latorial a indígenas da etnia Panare e a crioulos 
venezuelanos que vivem em casebres e peque-
nas comunidades. A região não tem comunica-
ção direta com Caracas e, por isso, uma mostra 
de sangue pode levar vários dias para chegar a 
um laboratório de análise. Mas La Milagrosa 
conta com uma conexão de internet via satélite, 
além de eletrocardiógrafo digital e um micros-
cópio com adaptador de imagens digitais, tudo 
alimentado por painéis solares. "Essa solução 
de telemedicina permite um diagnóstico espe-
cializado em questão de horas", afirma Morel 
Orte, engenheiro da en presa Telemedicina, que 
elaborou o aplicativo. 

O projeto foi possível graças ao apoio da 
Fundação Maniapure e das multinacionais To-
tal Oil, da França, e Ericsson, da Suécia, encar-
regada da conectividade de La Milagrosa. Mas 
não se trata apenas de oferecer internet grátis. 
A Ericsson planeja criar programas que possi-
bilitem a geração de renda e, consequentemen-
te, a continuidade da iniciativa. 

Para Javier Zulueta, gerente da consulto-
ria chilena Gestión Social e diretor da cadeira 
de RSE da Universidade Alberto Hurtado, em 
Santiago, a RSE chegou à América Latina com 
as multinacionais e, posteriormente, começou 
a ser adotada por empresas locais. "Algumas 
companhias não passaram da fase 'moda a se-
guir', mas restou um grupo que está em uma se-
gunda etapa, integrando a RSE a seu modelo de 
negócios, visando mitigar riscos e atingir novos 
mercados", afirma. 

Em 2004, havia 188 empresas latino-ameri-
canas participando do Pacto Mundial, a iniciati-
va de RSE das Nações Unidas. Hoje, são 1.500. 
Mas o indicador mais relevante é o número 
crescente de empresas que adotaram as diretri-
zes da Global Reporting Initiative (GRI), o pa-
drão internacional em termos de transparência 
e divulgação de estratégias de RSE. Em 2001, 
eram apenas duas: a fabricante costa-riquenha 
de tubulações Amanco (que era de propriedade 
do mesmo Schmidheiny) e a brasileira Natura. 
Atualmente, são 149. 

A GRI especifica cem indicadores de RSE 
relacionados a aspectos como governança cor-
porativa, direitos humanos, direitos trabalhis-
tas, meio ambiente, fornecedores e clientes, 
consumidores e comunidades. As empresas 
que reportam dez indicadores entram na cate-
goria C. As que reportam mais de 20 recebem 
um B, e a categoria A corresponde àquelas que 
informam os cem. Mas uma coisa é reportar, e 
outra é permitir a verificação externa. Esta é a 
categoria (A+), na qual estão apenas 35 empre-
sas latino-americanas, todas de grande porte. 
Elas são 25% do total de companhias que fa-
zem relatórios GRI, o que não é pouco compa-
rado aos 26% da Europa e aos 8,5% da Améri-
ca do Norte. 

Muitas das ações de RSE têm claro enfo-
que setorial. A Ericsson apoia projetos de co-
nectividade rural e de telemedicina. A Diageo, 
maior multinacional do setor de bebidas alco-
ólicas do mundo, promove o consumo respon-
sável de álcool. Já a instituição financeira Citi 



atua em diversas frentes. "Começamos a con-
centrar os esforços da Fundação Citi no empo-
deramento econômico dos latino-americanos 
por meio da promoção de habilidades financei-
ras, como microfinanças, desenvolvimento em-
presarial e empregabilidade dos jovens", afirma 
Liliana Mejia, gerente de Comunicação do Ci-
ti Latin America. 

E a lista continua. A Concha y Toro, uma 
das maiores produtoras e exportadoras de vi-
nhos do Chile, mede sua pegada hídrica, e a me-
xicana Femsa desenvolve projetos de manejo 
de bacias, investimento-chave não apenas para 
um grupo cervejeiro, mas também para um país 
com déficit de água, como o México. 

O MUNDO SE VOLTA PARA NÓS 
O cisne-de-pescoço-preto era o principal habi-
tante do santuário natural Carlos Andwanter, 

na região de Valdivia, no sul do Chile. No outo-
no de 2004, sua população caiu abruptamente. 
O motivo, segundo diversos estudos de impac-
to ambiental, é o desaparecimento da alga Ege-
ria densa, principal alimento dos cisnes. Muitos 
morreram, e outros simplesmente emigraram 
para outros ecossistemas. Mas a data do even-
to coincide com a entrada em operação de uma 
enorme fábrica de celulose, com capacidade 
para 550.000 toneladas anuais, pertencente ao 
conglomerado chileno Arauco. 

O caso ainda está nos tribunais. Alguns es-
tudos científicos acusam diretamente os resí-
duos industriais emitidos pela fábrica, outros 
a exoneram. Mas o dano à imagem custou à 
Copec, controladora do Arauco, um castigo na 
bolsa de US$ 1 bilhão durante um mês. 

"Desde então, a Arauco começou a fazer 
coisas notáveis", afirma Javier, da Gestión So-



cial. De imediato, deixou de ser uma empresa si-
gilosa e de baixo perfil e publicou, em 2009, seu 
primeiro Relatório Anual de Sustentabilidade 
segundo a GRI, classificado como B (sem veri-
ficação), no qual comunica seus objetivos am-
bientais e seu respectivo grau de cumprimento. 
Em 2009, concluiu a estimativa do volume de 
gases emitido por suas operações e adiou para 
2012 a avaliação do grau de preservação de zo-
nas úmidas que se encontram em suas áreas flo-
restais na Argentina. 

Para esse tipo de empresa, de alto impacto 
ambiental, a transparência se tornou uma neces-
sidade. E existem graus e gestos. 

Em seu relatório de sustentabilidade, a me-
xicana Mexichem, maior fabricante de resinas 
de vinil da região, oferece um mapa completo 
de seus processos industriais, incluindo as ma-
térias-primas e os riscos ambientais de produ-
tos como fluoreto de cálcio, cloreto de vinil e 
polipropileno. 

Em termos de escala e transparência, a gi-
gante mineradora e siderúrgica brasileira Vale 
talvez seja o maior expoente de RSE na Améri-
ca Latina. A empresa fechou 2010 com investi-
mento de US$ 829 milhões em projetos ambien-
tais e US$ 170 milhões em iniciativas sociais. 
"Fomos evoluindo com a sociedade", afirma 
Silvio Vaz, diretor-presidente da Fundação Va-
le. "Até 2007, tínhamos ações pontuais, princi-
palmente em educação. Hoje, atuamos em in-
fraestrutura, gestão pública e desenvolvimento 
humano", ressalta. 

Em seu Relatório Anual GRI A+, a Vale não 
informa apenas suas ações em meio ambiente e 
em comunidades. Divulga também os processos 
judiciais e administrativos que enfrenta na justi-
ça civil e nos tribunais do trabalho, e a concor-
rência desleal em vários de seus mercados. Já no 
relatório da Arauco não há uma única menção 
ao processo pela morte dos cisnes. 

Outra brasileira que se destaca é a Fibria, 
empresa resultante da fusão entre a Aracruz e 
a Votorantim Celulose e Papel (VCP), em 2009. 
Neste ano, o investimento em projetos em co-
munidades e de preservação ambiental devem 
somar R$ 30 milhões. "Hoje, se você não se re-
laciona com a comunidade na qual sua empre-
sa está inserida, você está fora do mercado. Ela 
tem o poder de parar uma fábrica, uma produ-
ção", afirma Fausto Camargo, gerente de Sus-
tentabilidadeda Fibria. 

A pergunta que os céticos se fazem a res-
peito da RSE é quanto ela tem de marketing e 
quanto de substância. A resposta pode ser mati-
zada, mas existe um grupo de interesse, além de 
funcionários, comunidades e cidadãos em geral, 
com o qual as grandes empresas definitivamen-
te se importam: os investidores. 

NEGÓCIOS E ÉTICA 
O chamado investimento socialmente respon-
sável (ISR) tem sua origem na ética protestante. 
"Há que se culpar o ouro ou a prata?", pergun-
tou-se o britânico John Wesley, um dos funda-
dores da igreja metodista, em seu sermão "O 
Uso do Dinheiro". Wesley pede aos fiéis que 
"não prejudiquem o vizinho" com seus negó-
cios e que evitem indústrias como os curtumes 
e as químicas, "que podem causar danos aos 
trabalhadores". 

Talvez o primeiro boicote econômico por 
razões religiosas tenha sido o dos quakers nor-
te-americanos, que deixaram de participar do 
mercado de escravos em 1758. Duzentos anos 
depois, igrejas e sindicatos dos Estados Unidos 
administravam fundos de pensão e saúde de im-
portância macroeconômica. E isso se fez sentir 
pelo "desinvestimento" em empresas vincula-
das à guerra do Vietnã, com más práticas sin-
dicais ou que praticavam a discriminação ra-
cial. Era a época em que Martin Luther King, 
ministro da igreja batista, fez as pessoas perce-
berem que o movimento dos direitos civis não 
precisava de bombas molotov, apenas do poder 
de sua carteira. 

Hoje, os investimentos éticos somam mi-
lhões de dólares apenas nos Estados Unidos, 
e sua principal referência é a Coalizão de Eco-
nomias Ambientalmente Responsáveis (Ce-
res), criada em 1989. A Ceres fundou a GRI em 
1997, assim como a Rede de Investidores pa-
ra o Risco Climático (INCR), que reúne mais 
de 90 investidores institucionais com ativos de 



quase US$ 9 bilhões, incluindo a Prudential, 
tesourarias de vários estados (Oregon, Califór-
nia, Ohio) e fundos de pensão de grandes sindi-
catos e das igrejas metodista, batista, luterana 
e presbiteriana. 

"O papel dos mercados e dos investido-
res é cada vez mais importante", afirma Jorge 
Abrahão, do Ethos. "Eles começaram a inves-
tir em empresas de menor risco, isto é, aquelas 
que têm uma visão de longo prazo, mais holísti-
ca e, por isso, capaz de prevenir riscos e proble-
mas ambientais ou trabalhistas." 

O investimento ético é rentável? O Dow Jo-
nes Sustainability Index (DJSI) é um índice lan-
çado em 1999 e que hoje engloba 1.237 grandes 
empresas dos Estados Unidos, da Europa e da 
Ásia-Pacífico. Em 2010, rendeu 36%, e 6,4% des-
de sua criação. 

O Brasil é o único país latino-americano que 
tem algo similar, o índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), que mede o comportamen-
to na bolsa de empresas que declaram volunta-
riamente suas ações em RSE. O ISE começou 
a operar em 2005 e, embora esteja bastante cor-
relacionado ao índice geral da BM&FBovespa, 
tem sistematicamente rentabilidade um pouco 
superior a este. Apesar disso, é difícil demons-
trar uma relação de causalidade: não se sabe se 
as empresas são mais rentáveis porque fazem 
RSE ou fazem RSE porque são mais rentáveis. 

Além de 47 empresas incluídas no ISE, o 
Brasil exibe 68 empresas com relatório de sus-
tentabilidade GRI e uma massa crítica de inves-
tidores institucionais, órgãos e ONGs que têm 
trabalhado na questão desde o final dos anos 
1990, como o Ministério do Meio Ambiente, as 
associações de bancos e os fundos de pensão. 

O"X" DA QUESTÃO 
As empresas ficam relutantes em divulgar quan-
to custa um projeto básico de RSE, e nenhuma 
daquelas consultadas pela AméricaEconomia pa-
ra esta reportagem respondeu com quais con-
sultorias trabalha nesse aspecto. O que está cla-
ro é que, a esta altura, existe uma economia de 
RSE composta por organizações, empresas e 
ONGs que participam em algum ponto da ca-
deia de produção dos projetos. "Em um pla-
no operacional estão as consultorias que pres-
tam serviços como elaboração de estratégias e 
implementação e adoção de padrões, como a 
GRI", afirma Zulueta, da Gestión Social. De-
pois estão as verificadoras, como KPMG, Pri-

ce, Deloitte ou Ernst&Young. E, por último, as 
ONGs, que implementam programas sociais ou 
ambientais em nome das empresas. 

Isso explica por que evangelizadores como 
o Ethos separam as firmas de consultoria do 
lobby empresarial. "Não representamos os in-
teresses das empresas", afirma o presidente do 
Ethos. "Muitas vezes, somos críticos a elas, pro-
vocando e orientando mudanças em seu com-
portamento." 

De fato, em 2008 o Ethos foi de encontro à 
Petrobras, quando a diretoria de ISE (da qual 
faz parte) tirou do índice a gigante petroleira, 
junto com a Aracruz 
e outras cinco em-
presas. A Petrobras, 
por sua vez, retirou-
se do Ethos. 

O tema de fundo 
é a credibilidade. Sob 
esse aspecto, há uma 
tensão implícita no 
grau de transparên-
cia tolerável para ca-
da empresa, e é significativo que os contratos en-
tre a BM&FBovespa e as empresas do ISE, por 
exemplo, estejam sujeitos a cláusulas de confi-
dencialidade. As empresas preenchem um ques-
tionário e, no caso de não entrarem no índice ou 
serem excluídas dele, a bolsa não pode divulgar 
as razões. Durante a última atualização do ISE, 
em novembro passado, Sonia Favaretto, direto-
ra de Sustentabilidade da instituição, declarou 
que o questionário foi enviado a 182 empresas 
listadas, mas apenas 53 responderam. 

"Tem coisas que tornam a RSE algo contun-
dente e frágil, ao mesmo tempo", afirma Bermú-
dez, da Avina Nicarágua. "Não podemos nos es-
quecer de que ela é basicamente voluntária." • 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 396, p. 14-19, fev. 2011.




