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Ser uma empresa socialmente res-
ponsável dá lucro e dividendos, lite-
ralmente. E, a partir desse mês, o
empresário que quiser verificar essa
relação de custo e benefício poderá
utilizar a Matriz Brasileira de Evi-
dências de Sustentabilidade, docu-
mento disponível no site do Institu-
to Ethos de Responsabilidade Social
(www.ethos.org.br) que permite re-
lacionar fatores de sucesso de um
negócio com ações sustentáveis e
aferir os lucros trazidos por elas. "O
cruzamento de informações já foi
usado para 17 empresas e os resul-
tados são ótimos", afirma Oded Gra-
jew, presidente do Instituto Ethos.
Entre elas estão a Volkswagen, a Pe-
trobras e a Companhia Siderúrgica

LUCRO
Nacional. Na CSN, por exemplo, o seu
projeto de gestão ambiental registrou
no ano passado, entre outros benefí-
cios, uma receita bruta de RS 130 mi-
lhões com a comercialização de resí-
duos e sobras do processo produtivo.

Esse processo de avaliação foi de-
senvolvido a partir de um estudo reali-
zado em 2003 - chamado em português
de Criando Valor - pela consultoria in-
ternacional de estratégia empresarial
SustainAbility; pelo International Finan-

ce Corporation, braço do Banco Mun-
dial; e pelo Ethos. O objetivo era anali-
sar em larga escala as oportunidades de
desenvolvimento sustentável para em-
presas de mercados emergentes. Antes
de responder às questões do documen-
to, é preciso um esclarecimento. Para a
maior parte da sociedade, quando se fala
em responsabilidade social, pensa-se em
projetos de educação ou proteção de
crianças e minorias. O conceito, no en-
tanto, é mais amplo e engloba a gestão

Empresas brasileiras já podem medir o retorno financeiro de ações
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ética de toda a rede de relacionamentos
da empresa. Grajew esclarece que a res-
ponsabilidade social na ini-
ciativa privada se baseia em
dois pilares. "Um é o ético,
a simples satisfação de fa-
zer a coisa certa e maximi-
zar o efeito positivo de suas
atitudes em seu círculo de
relações. O outro é o pró-
prio interesse empresarial.
Uma empresa assim atrai e

sociais e também testar sua valorização no pregão da Bolsa
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retém talentos, mantém funcionários,
clientes e consumidores motivados e
obtém melhor desempenho", afirma.

No mercado financeiro também há
sinais de mudança. A partir do primei-
ro semestre de 2005, essa nova visão
de sucesso poderá ser medida no pre-
gão da Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) pelo índice de Sustentabili-
dade Empresarial. Na nova carteira, es-
tarão ações de até 40 empresas, selecio-
nadas pelo volume de papéis negocia-
dos, pelo percentual de ações em cir-
culação no mercado e pela natureza de
suas relações com funcionários, acio-
nistas, clientes, concorrentes, meio am-
biente e comunidade. "O índice não
irá medir filantropia. Baseia-se na idéia
de que uma empresa que não tem trans-
parência de informações, cuidados com
o meio ambiente, posição ética com
relação a pagamento de impostos e
cumprimento de direitos trabalhistas
está sujeita a escândalos e processos,
pode ter prejuízos e até quebrar", diz
Ricardo Nogueira, superintendente de
operações da Bovespa.

Essa nova carteira de ações tem
como modelo o Dow Jones Sustaina-
bility, de Nova York, criado em 1999,
e mostra que o lucro a qualquer custo
começa a perder espaço. "O índice
nova-iorquino foi criado porque alguns
investidores, sindicatos, fundos de pen-
são e instituições religiosas começaram
a olhar para onde ia o seu dinheiro.
Descobriram que algumas empresas
usavam trabalho infantil ou eram com-
prometidas corn ações que não condi-
ziam com o que eles defendiam", rela-
ta Grajew. O lançamento da nova car-
teira, que será reavaliada uma vez por
ano, é iniciativa de um comitê forma-
do por nove entidades, entre elas o
Ethos, a Bovespa e a Fundação Getú-
lio Vargas, que comandará o processo
de seleção a partir de uma lista das
150 ações mais negociadas.

por Regina Esteves de Siqueira

Responsabilidade e inclusão

"A criação
de um modelo
capaz de
resgatar um
débito histórico
de aprendizado
da leitura e da
escrita envolve
vários setores
da sociedade
e exige um
esforço
maior do que
a soma da
potencialidade
de cada uma
das partes
envolvidas"

Regina Esteves
de Siqueira é
superintendente
executiva da ONG
Alfabetização
Solidária

Uma mobilização em favor da cidadania é a melhor
definição para o encontro das maiores autoridades da
área da educação do setor público e privado reunidas na
V Semana da Alfabetização, encerrada no sábado 4,
em São Paulo. No que diz respeito à alfabetização de
adultos, o Brasil já atingiu a maioridade e, apesar dos
16 milhões de brasileiros que não sabem ler nem
escrever - 13% da população, segundo o IBGE -, foi
desenvolvido no País um modelo de alfabetização que
vem sendo adotado por países de língua portuguesa da
África e da Ásia e mais recentemente por países de
língua espanhola.

A criação de um modelo capaz de resgatar um débito
histórico de aprendizado da leitura e da escrita envolve
vários setores da sociedade - poder público, iniciativa
privada, universidades, voluntariado - e exige um esforço
maior do que a soma da potencialidade de cada uma das
partes envolvidas. A redução do analfabetismo deve estar
necessariamente atrelada a outras políticas sociais. Deve
fazer parte do programa dos governos de países onde os
índices são tão alarmantes como a fome ou a mortalidade
infantil. A criação de um fórum próprio para tratar da
questão do analfabetismo como um problema social deve
influir no surgimento de fórmulas que permitam a inclusão
social de milhões de pessoas.

Com o aval de entidades como Unesco, BID, Unicef
e Pnud, em 1990 155 países estabeleceram metas para
esta década na área de educação. Desde 1997, a
Alfabetização Solidária, baseada nesses princípios,
trabalha nas metas de diminuição do analfabetismo no
Brasil por meio de parcerias entre governos, institui-
ções de ensino superior, iniciativa privada e cidadãos
solidários no enfrentamento dos altos índices de anal-
fabetismo e na ampliação de oferta pública de educa-
ção para jovens e adultos.

A Alfabetização Solidária mostra aos representantes
da ONU, aos reitores de universidade e às empresas
parceiras presentes na Semana da Alfabetização que
chegamos à marca dos cinco milhões de brasileiros aten-
didos pelo programa. E que modelo de co-participação
pode contribuir de forma definitiva para a inversão de uma
situação que tem vetado a gerações de jovens e adultos
o acesso ao direito fundamental de expressão, de comu-
nicação e de transformação da vida pessoal e comunitá-
ria. A alfabetização é um desafio que não se esgota na
sala de aula. É uma tarefa maior que passa por temas
como responsabilidade e inclusão social.
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