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Ao longo dos anos, Oded Grajew, 
presidente do Conselho Deli-
berativo do Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social, 
dedica boa parte de seus esforços para 
despertar em meio ao empresariado a 
consciência de que a sustentabilidade 
é uma necessidade a tal ponto urgente 
e inevitável que a empresa indiferente 
ou contrária à luta pela sustentabilida-
de está, na verdade, cedendo ao que 
se poderia considerar como um “novo” 
tipo de corrupção. Por isso, a luta dele é 
por uma nova ética empresarial. Uma 
ética e consciência que, mais cedo ou 
mais tarde, serão dominantes em todas 
as esferas da atividade humana. Com 
importante atuação no terceiro setor, 
Grajew observou avanços significativos 
em meio a largas faixas do empresaria-
do brasileiro no que se refere à assimi-
lação do tema da sustentabilidade, mas 
ele nos faz ver que a luta está apenas 
começando e que só se concretizará  
quando esse tema se tornar prioridade 
até mesmo para governos “amarrados” 
como o dos Estados Unidos. “Estamos 
mobilizando todas as empresas e toda 
a sociedade para que tenhamos uma 
economia sustentável e justa no Brasil. 
Isso já seria um avanço.”
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empresarial
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Companhias de todos 
os setores devem 
buscar uma atuação 
mais responsável 
para construir 
uma sociedade 
sustentável e justa    
POR CRISTIANO ELOI
FOTOS RICARDO BAKKER

Tem 66 anos, nasceu em Israel e é brasileiro naturalizado, 
chegando ao País com onze anos de idade.
É presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social. 
Em 2001, idealizou o Fórum Social Mundial.
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Como você analisa a situação 
socioambiental atualmente?

A situação hoje é a seguinte: praticamente todos 

os cientistas do mundo dizem que, neste século, se 

a gente não mudar a nossa forma de produção e de 

consumo, a espécie humana será excluída. Aliás, 

isso não é novidade. Na história do planeta, várias 

espécies foram excluídas e se não houver mudan-

ças radicais nos próximos 15 a 25 anos, o processo 

pode se tornar irreversível, como o câncer. Aí nós 

temos uma escolha: evitar ou não evitar. 

Qual o papel das empresas nesse 
processo?

O setor empresarial é o mais poderoso da socie-

dade, tem poder político, financeiro, midiático, 

cultural e, por isso, é muito importante trabalhar 

com a responsabilidade social empresarial porque 

é nesse setor que reside a oportunidade do avanço 

ou do conservadorismo. Eu espero que haja uma 

prevenção, e que não aconteça como na maioria 

dos casos, quando se age com a porta arrombada. 

São dois cenários.

Há uma declaração sua de que não se tinha 
dinheiro para fazer a prevenção antes da 
crise de 2008 e depois se obteve dinheiro 
para socorrer bancos e empresas, e que, 
com esses recursos, daria para diminuir a 
desigualdade social no mundo.

A ONU estabeleceu as metas do milênio para 

acabar com a fome, melhorar as condições sociais, 

etc. até 2015. Nesse âmbito, ficou estimado que os 

recursos necessários para isso, principalmente por 

parte dos países ricos, seriam de uns 150 bilhões de 

dólares por ano. Passaram-se dez anos, e a cada 

ano se conseguia de 50 a 70 bilhões de dólares, 

e os demais recursos não apareciam. De repente, 

com a crise, apareceram bilhões do dia para a noi-

te. Então, o problema não é o dos recursos. É a 

vontade política, a tomada de decisão a respeito de 

onde colocar os recursos. Só em gastos militares 

por ano, o montante é de um trilhão e 500 bilhões 

de dólares, muito mais do que se precisa para se 

enfrentar a questão das mudanças climáticas, me-

lhorar as condições sociais, acabar com a fome. 

Há interesse em se concretizar isso?
Quando se trata de responsabilidade social, ética, 

mudanças climáticas, é sempre uma questão de 

escolha. São dilemas, caminhos entre a aplicação 

de prioridades, de recursos, onde eu vou e o que 

eu faço. Há várias más notícias, mas a boa notícia 

é que hoje nós sabemos quais são os problemas, 

sabemos o que tem de ser feito e sabemos que 

temos recursos para fazê-lo. Mas é preciso mudar 

prioridades e valores. 

Por que não se muda?
Porque neste modelo atual, há quem se benefi-

cia dele. Há interesses. Tem gente que vive das 

guerras, com muito dinheiro envolvido. Tem gen-

te que vive do atual modelo de desenvolvimento, 

da derrubada de árvores, do carvão, do petróleo, 

tem muitos interesses nisso, e são interesses que, 

inclusive, estão incrustados nos governos. O atual 

modelo beneficia muita gente. 

A pressão por resultados nas empresas 
também contribui?

Sim. Há uma visão e uma pressão de curto prazo  

forte, há uma demanda sobre as empresas por re-

sultados de curto prazo. Fundos de investimentos, 

acionistas, querem resultados de três em três me-

ses, e quando isso não acontece coloca-se em risco 

o cargo de presidente. Você tem de mudar, tem de 

investir, mas o resultado não aparece do dia para 

a noite. Mas é preciso mudar essa visão e esses 

interesses que são de curto prazo para uma visão 

de médio e longo prazo, uma visão mais estrutural 

dos problemas e das soluções. 

Como você analisa a postura do governo 
anterior diante dessa questão?

O governo Lula avançou e fez muitas ações positi-

vas, tirou muita gente da pobreza, melhorou a vida 
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de muita gente, houve avanços na área ambiental 

com a Marina Silva, depois com o Carlos Minc. O 

desmatamento está caindo. Ele tem muito mérito 

pelo que fez tanto na área social como na ambien-

tal, e também na econômica e no posicionamento 

do Brasil internacionalmente, mas poderia ter feito 

mais. Esperamos que agora se faça mais. O gover-

no poderia ter avançado mais. 

De que maneira?
Assumindo de fato uma liderança para um desen-

volvimento sustentável, porque é esse o potencial 

do Brasil. Ele poderia avançar mais em políticas e 

instrumentos fiscais, em políticas tributárias e re-

gulatórias na área de desenvolvimento sustentável, 

incentivando mais a exploração de energias limpas, 

eólica, solar em vários setores da sociedade, privi-

legiando o transporte coletivo, e com uma matriz 

energética mais limpa no setor automobilístico. 

Na questão do combate à corrupção, ele poderia 

ter avançado mais. A esperança é de que agora se 

avance com todas essas questões. 

Você acredita que a presidente Dilma dará 
atenção a essas questões?

Não sei. Espero que ela perceba que isso é uma 

oportunidade. Primeiro é o desejo da sociedade 

brasileira. A votação da Marina Silva foi muito 

importante, mostrou que a sociedade brasileira es-

pera isso, em uma votação pelo modelo de desen-

volvimento. Internacionalmente, há uma grande 

exigência e oportunidade para isso. As demandas 

que vieram no processo eleitoral constituem uma 

oportunidade que o Brasil tem. Pelo menos, a po-

sição do Brasil em Copenhague e em Nagoya, a lei 

das mudanças climáticas, que precisa ser sanciona-

da, são muito positivas, são sinais positivos. Espero 

que isso se concretize.

O País tem de assumir a liderança nas 
questões das mudanças climáticas e da 
biodiversidade?

O Brasil é o país do mundo com melhores condi-

ções de enfrentar as mudanças climáticas e de as-

sumir essa liderança. Não há nenhum outro país. 

Pela riqueza da biodiversidade, da matriz energé-

tica que temos, a diversidade cultural, a imensidão 

do território. Não há nenhum outro país com esse 

posicionamento. É uma enorme oportunidade para 

assumir essa liderança e para usufruir dela e do seu 

benefício. Se o Brasil não assumi-la, estará perden-

do uma enorme oportunidade.

De que maneira o Instituto Ethos contribuiu 
para o avanço na área da responsabilidade 
social empresarial?

Muito. Quando começamos o Ethos, em 1998, 

a palavra responsabilidade social empresarial não 

existia. Nossa primeira tarefa era explicar do que 

estávamos falando. Visitávamos redações de jor-

nais, televisões e explicávamos o que significava 

gestão, e não filantropia, abordando todos os as-

pectos da empresa, todos os públicos. De lá para 

cá, muita coisa mudou. Agora, estamos elaborando 

todo um programa para trabalhar com uma econo-

mia socialmente responsável, que a gente chama 

de “verde inclusiva responsável”. Estamos mobili-

zando todas as empresas e toda a sociedade para 

que a gente venha a ter no Brasil uma economia 

sustentável, justa, e isso já seria um avanço, não só 

olhando as empresas, mas também a sociedade.

Como está a responsabilidade social 
corporativa atualmente?

Com relação ao que havia há alguns anos, mudou 

muito, porque, em primeiro lugar, cumprir a lei é 

o patamar mínimo, e é onde começa a responsa-

bilidade social. A gestão socialmente responsável 

aborda tudo o que a empresa faz e de uma maneira 

que impacta positivamente nos consumidores, nos 

“A sociedade 
criou um ambiente 

favorável ao crescimento 
da responsabilidade 

social e desfavorável à 
irresponsabilidade social
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Text Box
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