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Na sexta-feira encerrou-se a Conferência Nacional do Instituto Ethos Empresas e 
Responsabilidade Social, cujo tema este ano foi Ética e Desenvolvimento Social. 
Em artigo publicado domingo, Leonardo Boff escreveu sobre um dos aspectos mais 
importantes da ética: a formação dos valores a partir do equilíbrio entre razão e 
emoção. O artigo intitula-se " Como fundar a ética hoje " , o que me levou a duas 
reflexões. A primeira delas é que, mais do que pensar a ética hoje, deveríamos refletir 
sobre como fundar uma " ética de hoje " , adequada às necessidades da sociedade 
humana contemporânea. A segunda reflexão é sobre o renascimento de um debate 
sobre ética e a visibilidade que tem sido dada ao tema. 
 
Sem dúvida nenhuma, vários dos recentes acontecimentos mundiais influíram para 
uma retomada dos valores como fundamento da sociedade e para o aquecimento de 
um debate sobre a ética. E quais são mesmo os nossos valores? Ou ainda, o que se 
pode fazer concretamente para que valores humanos possam ser incorporados nas 
diversas relações sociais que se estabelecem entre os indivíduos, entre estes e as 
organizações da sociedade? 
 
Ao realizar uma conferência sobre ética e desenvolvimento social, o Instituto Ethos 
apresentou uma possibilidade concreta de iniciar o debate sobre a incorporação do 
tema nas atividades empresariais. E foi além, apresentando ferramentas e casos 
práticos que incorporam valores e ética na busca do desenvolvimento social pelos 
setores público, privado e social. 
 
Um dos mecanismos concretos que podem acelerar a fundação de uma " ética de hoje 
" e que foi apresentado na Conferência é a prática de parcerias entre os setores, ou 
entre organizações do mesmo setor. Organizações se juntam por um objetivo comum 
e porque compartilham valores. Por isto, podem reforçar e contribuir ainda mais 
fortemente para a disseminação de tais valores, sejam eles quais forem.  
 
Inúmeros são os casos de parcerias entre organizações e setores. Um dos casos 
concretos apresentados na semana passada, reúne quatro organizações da sociedade 
civil com uma atuação expressiva no Brasil. Além do próprio Ethos, o Gife, a Avina e a 
Ashoka se juntaram em uma aliança intitulada Aliança Capoava, com a missão de 
construir e fortalecer alianças entre as lideranças e organizações da sociedade civil e 
do setor empresarial em busca de maior impacto de suas ações para o 
desenvolvimento sustentável. 
 
As quatro organizações resolveram se juntar em torno de objetivos bastante 
específicos, que reforçam a atuação individual de cada uma, mas ao mesmo tempo 
concentram esforços e recursos em um tema que é comum a todas. A Aliança Capoava 
pretende aumentar as bases de conhecimento e confiança mútua entre as lideranças e 
organizações da sociedade civil e do setor empresarial; disseminar a visão do papel 
estratégico das parcerias; e promover e estimular a sua realização e o seu 
aperfeiçoamento. Além disto, a Aliança pretende trabalhar para o desenvolvimento da 
cultura de avaliação da eficácia das parcerias entre as lideranças e organizações da 
sociedade civil e do setor empresarial.  
 
Quando quatro organizações se juntam, é necessário que os princípios que as unem 
sejam muito claros. Foi pensando nisto que esta Aliança desenvolveu uma base de 



valores comuns que irão presidir e disciplinar as relações pessoais e institucionais, o 
processo decisório e a execução das ações conjuntas, orientando ainda as ações de 
cada organização no que tange à missão e objetivos do grupo. Tais valores são ética, 
confiança, transparência, democracia, respeito à autonomia e à diversidade, 
valorização da diversidade e interdependência. A Aliança também se baseia na noção 
de que somos uma comunidade de aprendizagem, reconhecendo que estamos em 
contínuo aperfeiçoamento de nossas práticas e processos.  
 
Sabemos que parcerias são muito difíceis de serem gerenciadas e de darem certo. Mas 
também percebemos que o impacto no desenvolvimento sustentável, que pode ser 
potencializado através de parcerias entre os setores, é uma necessidade relevante o 
suficiente para termos coragem de assumir os riscos e unir esforços e recursos por um 
tema comum.  
 
O Instituto Ethos, o Gife, a Avina e a Ashoka estão dispostas a investir no 
desenvolvimento de parcerias entre os setores, pois acreditam que o aprendizado e a 
troca de experiências são instrumentos valiosos para a transformação de atitudes e 
comportamentos, assim como fatores que promovem abordagens inovadoras para a 
implementação de projetos entre os diferentes setores. E, acima de tudo, porque 
concluímos que as relações entre empresas e sociedade civil organizada ainda são 
muito incipientes no Brasil e há muito que avançar nesta área. 
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