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Usadas pelas empresas
desde a década de 1990, as
ferramentas de promoção de
responsabilidade social já
precisam ter seus impactos
avaliados. A conclusão é da
pesquisadora de Políticas So-
ciais Nathalie Beghin, após to-
mar conhecimento de que o
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolv imento
(Pnud) mudará as regras de
adesão ao Pacto Global. Des-
de que foi criado, em 2000, pa-
ra promover boas práticas na
iniciativa privada, o Pacto faz
as mesmas exigências para as
companhias signatárias dos
dez princípios que estabele-
ce. A partir de agora, porém,
passará a classificá-las em
três categorias, a partir do
grau de desenvolvimento de
suas práticas em sustentabili-
dade e a exigir delas relató-
rios anuais diferenciados so-
bre o que estão fazendo para
atingir as metas do acordo.

A mudança foi anunciada
semana passada pela coorde-
nadora de planejamento es-
tratégico do Pnud, Maria Celi-
na Arraes, logo após 2.048 em-
presas em todo o mundo, 72
delas no Brasil, serem suspen-
sas do Pacto por não entrega-
rem seus relatórios anuais.
Maria Celina diz que a equipe
do Pnud está contactando ca-
da uma para saber o que
aconteceu, mas para Nathalie
Beghin o fato, inédito na his-
tória dos dez anos do Pacto
Global, reforça a tese de que é
urgente fazer uma investiga-
ção para saber o resultado ob-
tido pelas companhias que
adotaram instrumentos seme-
lhantes, como o Indicadores
Ethos de Responsabilidade

Social, GRI (Global Reporting
Iniciative), entre outros.

— Todos são importantíssi-
mos, mas já está na hora de
sabermos se, de fato, fizeram
diferença na maneira de as
empresas lidarem com os três
pilares da sustentabilidade.
Em vários anos de profissão,
jamais vi uma avaliação des-
sas, que é fundamental para
corrigir rumos, como a ONU
está fazendo agora com o Pac-
to Global. A pergunta que
precisa ser feita é se de-
pois de pouco mais
de uma década de
uso, os indicado-
res de respon-
sabilidade so-
cia l ser vi -
ram para a
iniciativa
p r i v a d a
f a z e r
ma is do
q u e p a -
g a r i m -
postos e
t e r l u -
cros. Ou
se, com as
boas práti-
cas que ado-
taram, conse-
guiram mudar a
vida de pessoas
— provocou.

Victor Seravalli, ex-
presidente do Comitê Bra-
sileiro do Pacto Global e atual
diretor de Responsabilidade
Social da Federação da Indús-
tria do Estado de São Paulo
(Fiesp), aposta que, embora
as empresas já invistam em
sustentabilidade, o caminho
até resultados que façam de
fato diferença, ainda é longo.

— Se olharmos para trás,
claro que veremos uma evolu-
ção, porque sustentabilidade
já é um termo consolidado e

que as empresas reconhecem
como importante. Mas a ques-
tão é que muitas das grandes
companhias ainda entendem
que sustentabilidade é gasto,
e não investimento. As peque-
nas, por sua vez, quando de-
senvolvem projetos de sus-
tentabilidade o fazem ainda
de forma assistencialista. Via-
jo por todo o Brasil e sempre
pergunto, nas palestras que
dou, quem conhece o Pacto

de acordo com princípios de
direitos humanos e respeito
ao meio ambiente.

A dificuldade que as empre-
sas ainda têm em entender
sustentabilidade como inves-
timento ficou claro no argu-
mento que a Veracel, uma das
72 empresas brasileira sus-
pensas do Pacto Global, deu
para o fato. Segundo Eliane
dos Anjos, gerente de susten-
tabilidade da companhia baia-
na produtora de celulose, os

relatórios de 2008 e 2009
não foram entregues

porque não houve
fôlego para pro-

mover os dez
p r i n c í p i o s
d o P a c t o
e n t r e a s
c o m u n i -
dades em
torno da
empresa
e t a m -
b é m e m
toda a ca-
deia.

— Com
a crise de
2008 tive-

mos corte
de equipe e

de orçamento
e não queríamos

apresentar um re-
latório pela metade.

Adotamos dentro da em-
presa os dez princípios do
Pacto Global e também con-
seguimos promovê-los entre
fornecedores mais próxi-
mos, mas não tivemos como
realizar um trabalho efetivo
nas comunidades tradicio-
nais com as quais trabalha-
mos, por exemplo, ou nos
municípios que ficam em tor-
no da fábrica. Isso é uma exi-
gência que não conseguimos
cumprir.

Segundo a gerente, este
ano a Veracel conta com um
orçamento de R$ 10 milhões
para a área de sustentabilida-
de e, com as novas regras do
Pacto, pretende que a empre-
sa seja novamente signatária.

De acordo com a nova po-
lítica do Pnad, que entra em
vigor ainda este ano, as em-
presas que quiserem ser sig-
natárias do Pacto Global se-
rão classificadas em três ní-
veis: Aprendizagem, Ativo e
Avançado. Elas terão que pre-
encher um questionário on-li-
ne e aguardar a resposta, para
saber em quais foram enqua-
dradas.

As que estão em fase de
Aprendizagem são aquelas
que, embora atendam aos
dez princípios, ainda preci-
sam de apoio para progredir
nas ações de responsabilida-
de social. Companhias que
forem classificadas como Ati-
vo, além de atenderem aos
dez princípios, terão que pro-
var ao Pacto Global que fa-
zem a comunicação do pro-
gresso de suas ações de res-
ponsabilidade social aos sta-
keholders usando farramen-
tas internacionalmente reco-
nhecidas, como o GRI. As em-
presas com ações consolida-
das de responsabilidade so-
cial e que promovam entre
sua cadeia produtiva e nos
territórios onde atuam, os
dez princípios do Pacto, se-
rão classificadas como Avan-
çado. Além das exigências do
nível anterior, as companhias
terão que incluir no relatório
anual uma autoavaliação so-
bre o progresso da política
de implementação dos dez
princípios.
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Global. Ainda são poucas —
avaliou Seravalli.

Para ele, boa parte da res-
ponsabilidade em mudar este
quadro é das grandes corpo-
rações, pois elas é que podem
exigir de seus fornecedores
boas práticas. Para isso, no
entanto, precisam investir em
diagnósticos, em pesquisas,
em conhecer quem faz parte
de sua cadeia de suprimentos
para entender o que não está
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