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quisa de percepção, realiza-
da junto a públicos diversos de 
pessoas que acompanham os 
acontecimentos pela imprensa. 
"Atualmente, os escândalos de 
corrupção provocam estarreci-
mento, que se instala em cada 
um de nós e a todos ao mesmo 
tempo, causando indignação, 
sendo, entretanto, diminuída 
ante a velocidade e a quanti-
dade de acontecimentos que se 
sucedem", relata Ruszel Caval-
cante, Promotor de Justiça do 
Piauí, no livro de sua autoria 
Despesa pública e corrupção no 
Brasil. Cavalcante lembra alguns 
escândalos recentes ocorridos 
nos últimos vinte anos: Anões do 
Orçamento, o Caso Sivam, o ne-
buloso caso do juiz Lalau, a farra 
do Proer, o caso Celso Daniel, o 
Mensalão, os Sanguessugas, a 
farra das OnGs, a operação Cai-
xa de Pandora. E, mais recente-
mente, a, Operação Monte Car-
lo, que investigou, durante dois 
anos e meio, as atividades do bi-
cheiro goiano Carlos Cachoeira, 
e cujos resultados aterrorizaram 
a sociedade brasileira por sua 
extensão e sua proximidade com 
os altos escalões do poder: sena-
dores, deputados, governadores 
e empresários constam dos vinte 
mil documentos microfilmados 
e entregues pela Policia Federal 
à Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) no inicio de 
maio. 

O fato é que nunca houve 
tanta denúncia de corrupção no 
Brasil, como nos dias de hoje. 
"Acredito que o aumento das 
denúncias não guarda uma re-
lação direta com um maior ou 
menor nível de corrupção. Todos 
(governo e sociedade) felizmente 
estão mais conscientes e atentos, 

e a consequência natural é uma 
provocação positiva que aborda 
o tema combate à corrupção, 
por meio de conferências e con-
gressos, realizados por centenas 
de empresas signatárias do Pac-
to Global. Um grande exemplo 
deste movimento é o Encontro 
Brasi lei ro de Administração 
(Enbra) que será realizado em 
novembro de 2 0 1 2 - Enbra, e 
apresentará um painel específi-
co sobre este tema", esclarece 
o Adm. André Marin i , diretor do 
Instituto dos Auditores Internos 
do Brasi l . O XXII Encontro Brasi-
leiro de Administração - evento 
promovido pelo Conselho Federal 
de Administração (CFA), Conse-
lho Regional de Administração do 
Rio de Janeiro (CRA-RJ) e Conse-
lho Regional de Administração do 
Rio Grande do Sul (CRA-RS), que 
acontecerá de 5 a 7 de novem-
bro de 2 0 1 2 , no Rio de Janeiro 
(RJ) - tem como tema central: 
Pacto Global - a contribuição da 
administração para uma socieda-
de mais justa e sustentável. 

Corrupção não é, evidente-
mente, um privilégio do Brasil e 
envolve dezenas de outros pa-
íses, muito deles em pior situ-
ação, o que deve ter sido uma 
das razões que motivaram o ex-
-Secretário Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
Kofi Annan - mentor do Pacto 
Global - a incluir o combate à 
corrupção como um dos seus 
dez princípios (veja box). O Pac-
to Global não é apenas mais um 
instrumento regulatório, um có-
digo de conduta obrigatório ou 
um fórum para policiar as políti-
cas e práticas gerenciais. "Trata-
-se de uma iniciativa voluntária, 
que procura fornecer diretrizes 
para promoção do crescimento 

sustentável e da cidadania, por 
meio de lideranças corporativas 
comprometidas e inovadoras", 
esclarece Yolanda Leite, Secre-
tária Executiva do Pacto Global 
- Rede Brasi leira. 

Acredito que 
o aumento 

das denúncias 
não guarda 

relação direta 
com maior ou 
menor nível de 

corrupção. 

Adm. André Marini 
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capa 
O objetivo é a mobilização da 

comunidade empresarial interna-
cional para a adoção, em suas 
práticas de negócios, de valores 
fundamentais e internacionalmen-
te aceitos nas áreas de direitos hu-
manos, relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção. 

A participação 
no Pacto global 

traz vários 
benefícios às 
organizações 
signatárias. 

Yolanda Leite 

Estes valores estão transformados 
em dez princípios. E a iniciativa 
conta com a participação de agên-
cias e programas das Nações Uni-
das, empresas, sindicatos, O N G s 
e demais parceiros necessários à 
construção de um mercado global 
mais inclusivo e igualitário. 

A secretária executiva do Pacto 
no Brasil estima que hoje as mais 
de 8 .700 empresas signatárias es-
tão articuladas por 130 redes no 
planeta, o que faz desta a maior 
iniciativa voluntária de responsabi-
lidade corporativa existente. 

"Essas empresas são diversi-
ficadas e representam diferentes 
setores da economia e regiões 
geográficas, e buscam gerenciar 
seu crescimento de uma maneira 
responsável, capaz de contem-
plar os interesses e preocupações 
de seus funcionários, investidores, 
consumidores, organizações mili-
tantes, associações empresariais e 
sociedade", observa Yolanda Leite. 

Como se engajar 
A forma de adesão ao Pacto 

Global é bastante simples: bas-
ta enviar uma carta de compro-
missos assinada pelo diretor da 
empresa ou organização, ende-
reçada ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas. O compromisso 
deverá ser firmado com o Pacto 
Global e seus Dez Princípios, os 
objetivos mais amplos das Na-
ções Unidas, assim como com 
o envio anual de uma Comuni-
cação de Progresso (COP), caso 
a organização solicitante tenha 

fins lucrativos. De acordo com a 
secretária executiva do Pacto no 
Brasil, todo o processo de adesão 
se dá por meio de uma página 
disponibilizada, na qual a organi-
zação deverá selecionar o tipo da 
adesão aplicável. 

O Centro Universitário Una de 
Minas Gerais - eleito a primei-
ra instituição de ensino entre as 
100 melhores para se trabalhar 
no Brasil, segundo o Great Place 
To Work - é uma das organiza-
ções brasileiras que se engajou 
ao Pacto Global. Atila Simão, 
vice-reitor, explica que quando a 
organização definiu como visão 
estratégica "transformar o país 
pela educação, sendo referên-
cia em práticas inovadoras de 
aprendizagem e gestão, respeito 
à pluralidade, valorização das 
pessoas e compromisso com o 
desenvolvimento sustentável", o 
fez baseando-se nos princípios 
do Pacto Global. "O que fizemos 
foi atender ao chamado para a 
participação nesta jornada de 
construção de um mundo melhor 
para todos. Acreditamos nos Dez 
Princípios do Pacto, pois represen-
tam um amplo espectro de tra-
balho ligado ao desenvolvimento 
sustentável. O Pacto é também 
pragmático o suficiente para ter 
ligação com indicadores interna-
cionais de transparência como o 
Global Reporting Initiative (GRi). 
Vale lembrar que o Brasil já é o 
terceiro colocado, em número de 
empresas, na lista de países que 
utilizam a metodologia GRi para 
relatórios de transparência, atrás 
apenas dos EUA e Espanha", 
aponta o vice-reitor da Una. 

"O índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da Bovespa, é 
um selo de sustentabilidade que 
distingue, no mercado de ações, 
as empresas que promovam prá-
ticas voltadas para o desenvolvi-
mento sustentável. A performance 
de empresas com ISE foi muito 
superior às que não tinham este 
selo. Coincidência? Claro que 
não. Investir em sustentabilidade é 
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exatamente isso, investir e se pre-
parar para competir num mercado 
que irá (na verdade, já está indo) 
numa direção em que preço, pra-
zo e qualidade não serão índices 
suficientes para garantir uma ven-
da", exemplifica Átila Simão. 

A participação no Pacto Global 
traz vários benefícios às organiza-
ções signatárias. De acordo com 
Yolanda Leite, a lista é grande: 
adoção de um quadro de políti-
cas estabelecidas e reconhecidas 
mundialmente para o desenvol-
vimento, execução e divulgação 
de políticas e práticas ambientais, 
sociais e públicas; participação em 
uma plataforma para compartilhar 
e trocar as melhores práticas para 
avançar em soluções e estratégias 
de desafios comuns; oportunida-
des de criar soluções de susten-
tabilidade avançada em parceria 
com uma variedade de stakehol-
ders, incluindo governos, socieda-
de civil, trabalhadores, agências 
e programas do Sistema O N U e 
outros interessados não relacio-
nados a negócios; oportunidades 
de conectar unidades de negócios 
e suas redes de subsidiários por 
meio da cadeia de valor com a 
rede de países do Pacto Global da 
O N U ao redor do mundo - muitos 
destes em mercados emergentes 
e em desenvolvimento; acesso ao 
vasto conhecimento e experiência 
das Nações Unidas sobre assuntos 
de sustentabilidade e desenvolvi-
mento; utilização das ferramentas 
e recursos de gestão do Pacto Glo-
bal das Nações Unidas, além da 
oportunidade de participar de gru-
pos de trabalho nas áreas relacio-
nadas aos Dez Princípios do Pacto. 

Um mundo melhor 
Para André Marini, o governo 

brasileiro e a sociedade estão re-

almente comprometidos com as 
diretrizes do Pacto Global e existe 
sim, este compromisso de incenti-
vo ao desenvolvimento das suas 
diretrizes. "Todavia, precisamos 
melhorar muita coisa, aprimoran-
do entendimentos e debatendo 
muitas questões, que muitas vezes 
não foram abordadas", consi-
dera Marini. Ele acrescenta que, 
atualmente, o tema combate à 
corrupção vem sendo encarado 
de frente e amplamente debatido 
pela sociedade e pelo governo. 
"Existem muitas conquistas como: 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
a criação da Controladoria Geral 
da União (CGU), a criação do 
Portal da Transparência e, mais 
recentemente, a Lei de Acesso a 
Informação", complementa o di-
retor do Instituto dos Auditores In-
ternos do Brasil. 

Eduardo Shimahara, Diretor 
de Sustentabilidade e Inovação 
do Grupo Anima, diz que prin-
cipal benefício do Pacto Global 
é fazer parte de uma rede que 
compartilha princípios em co-
mum e, portanto, pode formar 
parcerias e trabalhar de forma 
conjunta e muitas vezes conver-
gente. "Participar desta rede sig-
nifica trocar experiências, apren-
der um com o outro e dividir o 
desejo de um mundo melhor", 
resume. E cita outro exemplo 
dos benefícios das empresas que 
aderiram ao Pacto Global. "Pos-
so citar o caso de restaurantes 
japoneses que atualmente ado-
tam listas e documentos inter-
nacionais sobre estoques pes-
queiros para formular seus 
menus. Um restaurante de 
Portland (capital do estado 
de Oregon/EUA), conhe-
cido como Bamboo Sushi, 
optou, em sua construção, 

O que fizemos 
foi atender ao 
chamado para 
a participação 
nesta jornada 
de construção 
de um mundo 
melhor para 

todos. 

Átila Simão 
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por várias iniciativas de eficiência 
energética, captação de água, 
iluminação natural. 

Mas foi além disso: criou um 
menu cujos ingredientes têm ori-
gem declarada. E alguns dos pes-
cados exibem certificação do Ma-
rines Tewardship Council (MSC), 
organização que trabalha para 
promover a pesca de menor im-
pacto ambiental", conta Shimaha-
ra. Ele diz que o preço médio deste 
restaurante é cerca de 15% a 2 0 % 
maior do que o de outros restau-
rantes japoneses da cidade, mas 
tem fila de espera todos os dias da 
semana, o que não ocorre em ou-
tros restaurantes japoneses mais 
baratos. "A equação é simples: 
lucro = receita - despesa. Não 
existe milagre. Preço baixo pode 
esconder práticas não tão justas. E 
existe uma parcela da população 
disposta sim, a pagar mais por 
produtos que tenham uma equa-
ção mais justa", sintetiza. 

Yolanda Leite acredita que as 
organizações que não adotam os 
princípios éticos e socioambientais 
preconizados pelo Pacto Global, 
no futuro serão menos competiti-
vas, porque a forma responsável 
de lidar com o meio ambiente e 
com questões sociais é vista cada 
vez mais como indicador de um 
efetivo gerenciamento de risco 
em longo prazo. As empresas que 
adotam estes princípios demons-
tram que são, em média, melho-
res preparadas para antecipar e 
lidar com desafios ambientais e 
sociais e minimizar os riscos mate-
riais associados a esses desafios. 
"Além disso, temos visto, com fre-
quência, um grande número de 
empresas que estão transforman-
do princípios de sustentabilidade 
em oportunidade, desenvolvendo 
produtos e serviços que vão ao 

encontro de um crescente merca-
do por sustentabilidade. Não há 
dúvidas: fazer da sustentabilidade 
um princípio norteador dos negó-
cios agora pode gerar vantagem 
competitiva significativa em longo 
prazo", argumenta a Secretária 
Executiva do Pacto Global no Bra-
sil. 

As empresas brasileiras têm 
tido, há algum tempo, papel de 
liderança no Pacto Global. Yolan-
da observa que, vindo de um am-
biente operacional historicamente 
complexo, muitas empresas fize-
ram, há alguns anos, um compro-
misso com a sustentabilidade. E 
essa combinação de compromis-
so e conhecimento que está agora 
ajudando a essas empresas brasi-
leiras a terem sucesso no mercado 
global. "Muitas estão utilizando, 
nesse processo, os princípios do 
Pacto Global como um parâme-
tro universalmente aplicável, de 
acordo com a Pesquisa Anual de 
Implementação do Pacto Global/ 
Revista Anual". A esperança, res-
salta a secretária executiva, é de 
que, na medida em que os empre-
sários brasileiros demonstrem lide-
rança, mais empresas se juntem à 
Rede Brasileira do Pacto Global. 
"Numa economia vibrante e dinâ-
mica como a do Brasil, queremos 
que milhares de empresas vejam 
o valor da sustentabilidade em-
presarial e nos ajudem a atingir o 
ponto máximo", diz Yolanda. 

Combate à corrupção 
Combater a corrupção em to-

das as suas formas, especialmente 
extorsão e propina, é objetivo do 
Comitê Brasileiro do Pacto Glo-
bal (CBPG), empenhado em in-
centivar as empresas a realizarem 
programas e aderirem às ações 
coletivas no que se refere aos dez A ut
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princípios. O Princípio de Comba-
te à Corrupção possui uma For-
ça Tarefa que atua como espaço 
para diálogo, de intercâmbio de 
boas práticas, mobilização e inte-
gração com as outras signatárias 
que compõem a Rede Brasileira 
do Pacto Global. 

Dessa forma, o Pacto Global 
atua incentivando as empresas a: 
• Aderir ao Pacto Empresarial 
pela Integridade Contra a Cor-
rupção - compromisso voluntá-
rio de organizações em favor da 
ética nos negócios. Constam sete 
compromissos fundamentais, com 
procedimentos para a prevenção 
da corrupção e a difusão dos prin-
cípios entre sua cadeia de valor. 

• Participar do Grupo de Tra-
balho do Pacto Empresarial pela 
Integridade Contra a Corrupção 
- criado com o propósito de de-
senvolver estratégias para apoiar 
as empresas signatárias do Pacto 

• Apoiar a aprovação do Projeto 
de Lei PL 6 8 2 6 / 1 0 - dispõe sobre 
a responsabilização administrativa 
e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a adminis-
tração pública, nacional ou es-
trangeira. 
• Apoiar a implementação da Lei 
de Acesso à Informação Pública 
(Lei n° 12.527/11) - visa a regu-
lamentar o direito constitucional 
de acesso dos cidadãos à infor-
mação pública. 
• Apoiar incondicionalmente 
o Anticorruption Working Group 
do PRME - desdobramento aca-
dêmico do Pacto Global, que é 
o Principles for Responsible Ma-
nagement Education (PRME), e 
atualmente está trabalhando na 
produção de um currículo vol-
tado exclusivamente ao tema 
anticorrupção, com textos e fer-
ramentas (orientação, casos, ce-
nários, dilemas, etc.). • 

a implementar políticas de promo-
ção da integridade e combate à 
corrupção, atua na mobilização 
de empresários, executivos e diri-
gentes de empresas e organiza-
ções empresariais, reforçando o 
seu papel. 
• Cadastrar suas empresas no 
Cadastro Empresa Pró Ética - visa 
a analisar e divulgar as empresas 
voluntariamente engajadas na 
construção de um ambiente de 
integridade e confiança nas rela-
ções comerciais, inclusive naque-
las que envolvem o setor público. 

• Apoiar a melhoria das práticas 
empresarias para a integridade 
com base nos relatórios da Palta-
forma de Monitoramento do Pac-
to Empresarial pela Integridade e 
contra a Corrupção - conjunto de 
70 questões para que o signatário 
informe os seus esforços e com-
promisso com a integridade e com 
o combate à corrupção. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, Brasília, DF, ano 21, n. 88, p. 34-39, maio/ jun., 2012.




