
Certificações sociais conquistam espaço no mundo dos negócios 
Leandro Loyola 
 
A busca pelo lucro e pela sobrevivência das empresas passa agora pelo bom comportamento.  
 
Quem ainda não percebeu esse fenômeno deve prestar mais atenção, pois há um processo em 
curso no país em que as companhias brasileiras procuram ser reconhecidas como socialmente 
responsáveis. Além de associar-se a institutos que pregam por esta cartilha, elas estão em busca 
de certificações sociais específicas, como SA 8000 e AA 1000, novidades neste mercado, que 
atestam que a empresa respeita comunidade, funcionários, fornecedores, clientes e concorrentes. 
 
As mudanças podem ser vistas até nas campanhas publicitárias. Já são comuns propagandas que 
não anunciam nenhum produto, mas têm o objetivo de passar uma imagem de que o fabricante 
respeita o meio ambiente, os seus próprios funcionários e tem padrões éticos elevados. 
 
Obter uma certificação de socialmente responsável significa que a empresa respeita leis 
trabalhistas, proporciona um ambiente de trabalho mais favorável ao desenvolvimento dos 
funcionários e adota práticas éticas. As vantagens são enormes. Este modelo casa perfeitamente 
com o atual momento político e social do país, em que é de bom-tom mostrar-se sensível aos 
impactos de seus atos na comunidade. Em termos econômicos, cria uma blindagem que reduz 
bastante os riscos de processos judiciais e de prejuízos financeiros, tornando o investimento mais 
seguro para os acionistas.  
 
É claro que essa mudança de atitude também interessa às empresas, e por um motivo muito 
peculiar: além de melhorar sua imagem, obter umas dessas certificações de responsabilidade 
social pode ser lucrativo. Para consegui-la, a empresa precisa mudar seu modo de atuar, 
especialmente com os funcionários. A experiência mostra que os investimentos nesta área dão 
resultado: os profissionais se sentem mais valorizados em empresas que aplicam as normas de 
responsabilidade social, por isso tendem a produzir mais. "Responsabilidade social faz sentido 
econômico, pois nenhuma empresa sobrevive hoje sem adesão motivacional", explica o 
economista Eduardo Gianetti, professor do Ibmec Educacional. "Aquela empresa fria, descrita por 
Marx como um lugar que aliena o trabalhador, sucumbe facilmente em um mercado tão 
concorrido como o de hoje." 
 
De acordo com Gianetti, as empresas estão sendo obrigadas a adaptar-se a um novo conceito: 
elas não são apenas fabricantes, mas microcomunidades que são avaliadas por toda a sociedade 
de acordo com a qualidade dos seus produtos e dos seus atos. Um caso emblemático dos efeitos 
danosos de alguns atos corporativos aconteceu em 1995. A Nike, uma das maiores fabricantes de 
materiais esportivos do mundo, foi acusada de comprar matéria-prima para bolas de uma fábrica 
paquistanesa que utilizaria mão-de-obra infantil. O impacto na mídia foi tão ruim que o valor da 
ação da empresa na Bolsa de Nova York despencou de US$ 75 para US$ 32 em uma semana. Os 
prejuízos seriam evitados se a Nike fosse socialmente responsável na época: provavelmente os 
executivos da multinacional nem teriam contratado os serviços de um fornecedor que explorava 
crianças para costurar bolas.  
 
Pesquisas mostram que uma parte da massa de consumidores brasileiros já leva em conta o item 
responsabilidade social na hora das compras. Para especialistas no assunto, não se trata de um 
modismo, mas de uma mudança profunda no jeito de tocar os negócios. "O consumidor está mais 
informado, crítico e mobilizado", diz Neumara Arbex, gerente de Gestão do Conhecimento e 
Relações Internacionais do Ethos.  
 
Os números mostram que o mercado brasileiro já acordou para isso. Em quatro anos de 
existência, o número de empresas sócias do Instituto Ethos, que defende práticas de 
responsabilidade social, cresceu de 11 pra 709. A Fundação Abrinq, que concede um selo  a 
companhias que promovem ações em benefício da infância, tem atualmente 667 associadas. A 



certificação SA 8000 já foi concedida a 25 empresas, a maioria de pequeno porte, mas começa a 
ser procurada pelas grandes, como a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). Uma delas, a 
fabricante de cigarros Souza Cruz, é a única empresa que implantou as normas exigidas pelo 
padrão AA 1000.  
 
Investidores nacionais e estrangeiros enxergam na certificação social um atestado de segurança.  
 
"O fato de seguir padrões étic os não garante um prêmio à empresa por ser boazinha, mas 
significa que ela é um investimento com menos chances de provocar prejuízos", diz Maria Raquel 
Grasse, do Núcleo de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Fundação Dom Cabral. Um 
exemplo disso é que Wágner Pinheiro, novo presidente da Petros, um dos maiores fundos de 
pensão patrocinados do país, pela Petrobras, declarou que a partir de agora os investimentos do 
fundo serão feitos prioritariamente em empresas socialmente responsáveis.  
 
O banco ABN Amro já explora este filão através do Ethical Fund, um fundo de investimento que 
aplica seus recursos apenas em ações de empresas socialmente responsáveis. A carteira inclui 13 
empresas e seu patrimônio líquido, contando o fundo aberto ao varejo e outro apenas para 
investidores institucionais, soma quase R$ 14 milhões. O retorno por enquanto é bom: a 
rentabilidade no ano passado foi positiva, 1,57%, enquanto o Ibovespa registrou queda de 
17,85%. No mercado americano, fundos deste tipo somam 8% de todos os produtos de renda 
variável oferecidos, o que equivale a US$ 2 trilhões. Tudo indica que isso vai ser um grande 
mercado no futuro. 
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