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Especialistas da Arthur D. Little avaliam os desafios que as empresas e países vão enfrentar num 
planeta sem fronteiras de comunicação. Acostumados a tratar de complexas questões sociais e de 
meio ambiente, especialistas da Arthur D. Little Ltda, uma das principais consultorias 
internacionais de negócios, com atuação no mercado corporativo e de governo, acompanham 
atentos os desdobramentos da guerra no Iraque, que consideram um marco importante de 
mudanças. "E espero que para melhor", sintetiza Marcos Pinto Almeida, gerente senior da 
empresa. Para ele, o conflito expõe uma ferida, pois acentua a dicotomia entre o modelo norte-
americano e europeu. "A posição dos Estados Unidos com relação ao meio ambiente sempre foi 
muito díspar, se comparada à do mundo ocidental, por parte da Europa", diz.  
 
Derramamento de óleo  
 
A Arthur D.Little tem experiência no assunto. Há cerca de 12 anos, época da guerra do Golfo, 
seus consultores se debruçaram na análise dos programas necessários, métodos de coleta de 
dados, avaliações e perdas econômicas, e detalhado orçamentos para empreender o trabalho de 
recuperação, depois utilizados pelo governo Saudita para obter financiamentos internacionais.  
 
A empresa desenvolveu ainda protocolos e métodos para avaliar os impactos do maior 
derramamento de óleo marinho da história - 10 milhões de galões -, da queima dos poços de 
petróleo e das operações militares e os possíveis efeitos sobre a saúde, incluindo estudos de 
recursos marinhos, terrestres, e sobre a vida humana. O trabalho envolveu também a avaliação 
das perdas para o Kuwait, de curto e longo prazo - até o fim do século XXI -, considerando a 
reservas e a política de produção.  
 
Tribos heterogêneas  
 
"Acreditamos que a guerra no Iraque ocorre num momento diferente e embora apontada como 
cirúrgica, deixa o mundo preocupado não apenas pela poluição, mas pela disparidade social que 
vai criar", acrescenta Anderson Cantarino, consultor da empresa.  
 
O especialista observa que o novo cenário, envolve dimensões territoriais maiores e tribos muito 
heterogêneas. No Kuwait, além da área menor, os grupos eram mais homogêneos. "Enquanto lá, 
a questão estava focada no ambiente, no Iraque, a preocupação fica com as perdas sociais", 
afirma.  
 
Cantarino observa que apesar de grupos nos Estados Unidos buscarem saídas, uma coisa não 
parece clara ainda. Se a reconstrução será apenas física ou vai atender essas demandas sociais, 
permitindo que as pessoas conquistem realmente uma vida melhor, um ambiente mais saudável. 
"É isso que vai fazer a diferença", considera.  
 
O foco na responsabilidade social e ambiental, considerada antes como forma de evitar riscos 
futuros ou uma simples benesse, se transformou hoje num grande negócio. "O desafio é buscar o 
desenvolvimento sustentável, que vem apoiado nas questões social e ambiental e no desempenho 
da eficiência econômica", avalia Cantarino, para quem é difícil separar isso.  
 
A idéia limitada ao estudo do impacto ambiental evoluiu. Hoje existe a preocupação constante 
com a atividade em si, pois a responsabilidade social é interna e externa. Segundo o consultor, 
depois de acontecimentos nos Estados Unidos como o da Emro, os valores éticos e de 
transparência, acabaram sendo incorporados com mais força ainda.  
 



Empresas negligentes sofreram danos de imagem e amargaram prejuízo de bilhões de dólares 
com a perda de reputação. "O meio ambiente deixou de ser um mal necessário, que consumia 
recursos sem retorno", acrescenta Cantarino.  
 
Na opinião do consultor, isso explica a mudança nas empresas, antes focadas no acionista, e 
agora empenhadas no envolvimento maior de clientes, fornecedores, comunidade, para um 
debate integrado. "Os gestores sabem das vantagens competitivas ao adotar essa nova postura, 
embora alguns ainda não tenham descoberto o caminho das pedras", observa Marcos Pinto 
Almeida.  
 
Acesso mais seletivo  
 
Cantarino diz que os fundamentos básicos servem a diferentes situações, mas não há solução 
padrão nas empresas. "Cada caso é um caso", assegura, assinalando que o retorno chega aos 
poucos e se torna ‘interessante’ ao longo do tempo.  
 
Uma empresa atenta às questões sociais e ambientais abre novos mercados, provoca o 
desenvolvimento de produtos com inovações tecnológicas, que ampliam a oferta e capacidade de 
competir, e ainda agrega a chance de garantir suporte financeiro de fundos de investimentos. "O 
acesso ao capital ficou mais seletivo", resume Almeida. Indicadores de mercado revelam ainda, 
segundo ele, que a valorização das ações dessas companhias também tende a ser maior.  
 
kicker: A guerra no Iraque ocorre num momento diferente e deixa o mundo preocupado  
 
Gazeta Mercantil - 17/04/2003 


