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O primeiro remonta ao período da dita-
dura militar quando os generais implanta-
ram nas escolas a disciplina obrigatória de
Moral e Cívica, recebida muito a contragos-
to por estudantes e pais. O segundo está
relacionado às conotações do termo, ao seu
tom "punitivo" e ao fato de que vem sempre
cercado de intolerância e dogmatismo na
medida em que parece separar o mundo
entre os que são puros e os do mal. O ter-
ceiro, mais grave, refere-se ao que Srour
chama de duplicidade moral, isto é, a idéia
de que um indivíduo ou uma organização
podem se deixar guiar por dois tipos de
moral, muitas vezes conflitantes, depen-
dendo da situação e das circunstâncias em
que estão envolvidos.

Não é objetivo desta matéria aprofundar
o debate sobre os tênues limites conceituais
de moral e ética. Ao entrevistar três especia-
listas, de diferentes formações, Idéiasocial
pretende mostrar a relação entre este último
fator mencionado por Srour, a duplicida-
de moral, e a construção dos padrões de
conduta de uma empresa, ressaltando a in-
fluência do movimento de responsabilidade
social nesse processo e como novos valores
éticos têm sido aplicados na prática diária
das corporações brasileiras.

A MORAL DA INTEGRIDADE VERSUS A
MORAL DO OPORTUNISMO, DUAS FORÇAS
CONTRÁRIAS EM PERMANENTE TENSÃO
Na avaliação do professor da FEA-USP, a
duplicidade moral, arraigada especialmente
à cultura da América Latina, é uma prática
comum entre empresas, mesmo nas que
se apresentam como éticas e socialmente
responsáveis. Esta prática fundamenta-se
na tensão entre dois tipos de moral antagô-
nicas: a da integridade e a do oportunismo.
"Nos países latino-americanos divulga-se
uma moral pública e parcial, espelhada na
doutrina católica. Ela nos guia a ser gente do
bem, pessoa de caráter, como se diz na lin-
guagem popular. Faz a apologia da virtude
e da pureza. É o que eu chamo de moral da
integridade", explica.

Para Srour, por trás do discurso bom-
mocista, no entanto, esconde-se um outro,
mais egoísta, aferrado á chamada "moral
do oportunismo." Consiste em um sistema
normativo oficioso, que prega ã esperteza
e a malandragem como valores aceitáveis

em determinadas situações. "Da porta para
fora, o discurso prevalente é o que se escora
na moral altruísta. Na intimidade, aceita-se,
sem grande culpa, atitudes como passar
a perna no governo, burlar fiscalização
ou piratear produtos. Esta dubiedade cria
um imbróglio moral, uma hipocrisia social
disseminada, extremamente grave e muito
representativa do momento que estamos
vivendo hoje no País", analisa o consultor.

Na avaliação de Emerson Kapaz, presi-
dente-executivo do Etco - Instituto Brasi-
leiro de Ética Concorrencial, uma empresa
pode até manter, a portas fechadas, a orien-
tação de uma moral oportunista. Mas ela
corre sérios riscos. E eles são crescentes. Os
limites éticos de sua atuação serão cada vez
mais controlados pelo ambiente externo.
A cada dia a sociedade — enfatiza — tem
demonstrado menos tolerância em relação
a determinados comportamentos e trans-
gressões de regras, adotando reações que
vão desde o boicote silencioso a produtos e
serviços até outras formas de manifestação
pública de protesto. Kapaz defende o concei-
to de ética como uma construção coletiva,
a partir do movimento da sociedade como
um todo, cuja origem se dá na reunião e no
ajuste dos valores de seus indivíduos. É este
ajuste — acredita — que confere ao conceito
uma certa dose necessária de flexibilidade.
"Vejo a ética coletiva como um bambu. É
flexível, mas volta sempre para a posição
ereta inicial. Se você não dispõe de parâ-
metros definindo até onde pode flexibilizar,
o bambu quebra, como observamos no
momento atual do País. O perigo da inércia
é justamente a ampliação exagerada dos
limites dessa flexibilidade", afirma o empre-
sário, para quem há menos indignação das
pessoas com o que está havendo no cenário
político do que seria desejável.

Na opinião de Kapaz, a apatia em relação
às transgressões faz mal á ética coletiva.
Quando os limites são postos para escan-
teio, e o desrespeito a eles passa a ser visto
como "normal", a sociedade transpõe a fron-
teira entre o aceitável e o inaceitável, até
mesmo sem perceber. "Achar corriqueiro o
financiamento de campanha eleitoral com
caixa dois, sob a justificativa de que este de-
lito faz parte da nossa cultura, é um sinal de
rompimento do parâmetro de flexibilidade",
ressalta o empresário.

OS LIMITES DE FLEXIBILIDADE
DO BAMBU "ÉTICO"
Para evitar o que Kapaz chama de "quebra
do bambu" ético, o professor da FEA-USP
prega tolerância zero na ruptura de limi-
tes comuns que devem ser estabelecidos
com clareza e bom senso. Segundo ele, a
condescendência "avacalha o esquema".
Isto serve para a empresa que burla leis, o
político que corrompe ou o indivíduo que
sonega impostos. "O que vale para um têm
dê valer para todo mundo. Por este motivo,
mecanismos de auditoria e de controle são
fundamentais em qualquer atividade empre-
sarial. É assim que se muda radicalmente a
forma de perceber as coisas", argumenta.
Acomodar-se diante da duplicidade moral
ou deixar de refletir sobre ela traz — segun-
do Kapaz — enormes riscos para a socieda-
de. Na defesa do seu ponto de vista, usa
o conhecido exemplo da consulta médica
sem recibo: embora seja uma prática ile-
gal, as pessoas acostumaram-se tanto a
ela que, mesmo as que, por princípio, são
contra a sonegação de impostos, acabam
participando sem perceber a sua parcela de
responsabilidade.

Alberto Perazzo, presidente da Fides
- Fundação Instituto de Desenvolvimen-
to Empresarial e Social, faz coro com os
dois outros especialistas. Em sua opinião,
a imposição de limites claros, e a atenção
rigorosa a eles, determinam o sucesso de
um sistema de ética, qualquer que seja ele.
Mas, ao contrário do que sugere Kapaz, ele
acredita que o movimento mais forte nesse
processo emana de dentro e não de fora
da empresa, sendo resultante de decisão
consentida de seus dirigentes, produto de
uma profunda e permanente reflexão ética,
muito mais do que de pressão da sociedade.
"Se as decisões de natureza ética não são to-
madas com base em muita reflexão interna,
como conseqüência de clara convicção, a
empresa naturalmente faz aquilo que mais
lhe convém, agindo conforme os seus mais
imediatos interesses, e adotando a velha e
discutível máxima de que 'o fim justifica os
meios'", esclarece.

Quando toma atitudes automaticamen-
te, sem pensar no prejuízo de outros, movi-
do apenas pela crença comum de que todo
mundo age assim, um empresário jamais
constrói um padrão ético de atuação. E uma
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estrutura consistente de valores é a base,
por exemplo, para que ele não transgrida
regras e enfrente os seus dilemas com a
consciência de seu papel e de suas respon-
sabilidades. "Muitos pequenos empresários
já estiveram na situação de escolher entre
o pagamento dos salários ou dos impostos.
Qualquer que seja a escolha, ele sabe que
vai burlar algumas normas. Mas a questão
principal é definir se está fazendo isso por-
que todo mundo faz ou porque naquele
momento não consegue arcar com as duas
despesas. Isso faz toda a diferença e revela
os valores desse empresário", defende o
executivo da Fides.

O mesmo raciocínio se aplica — se-
gundo Perazzo — a outras duas situações
bastante comuns no meio empresarial: o
pagamento de propinas e a exigência de
favores na hora de fechar um negócio. Flexi-
bilizar demais os valores éticos, aceitando a
idéia de que, sem aderir a comportamentos
como estes, não se obtém sucesso empre-
sarial, prejudica, a rigor, a construção de
um modelo de sociedade melhor. Todos,

portanto, perdem. Até os que, em um pri-
meiro momento, pensar ganhar algo. "Antes
de entrar em um esquema desses é funda-
mental que o empresário questione em que
mundo quer viver, se é essa a sociedade que
ele deseja ou é a que ele tem de ajudar a
mudar", ressalta Perazzo.

A INTERFERÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE SOCIAL NOS
REFERENCIAIS ÉTICOS DA EMPRESA
Segundo o professor da FEA-USP, presas a
uma visão míope da realidade, muitas em-
presas ainda não perceberam que a duplici-
dade moral é uma armadilha perigosa. Para
suas reputações e para a saúde do próprio
negócio. Há sinais eloqüentes de que a so-
ciedade não está mais disposta a conviver
com empresas eticamente incoerentes.
Enron, WorldCom e Parmalat, ou ainda a
Nike, para ficar em apenas quatro exemplos,
viram seus patrimônios esfacelarem quando
práticas negociais menos nobres tornaram-
se escândalo público. "Não importa que
diferentes feições ou graduações tenha. A

moral do oportunismo simplesmente não
deveria existir mais", pontua Srour.

Na opinião dos três especialistas entre-
vistados por Idéiasocial, a responsabilidade
social empresarial consiste em instrumento
importante para fazer prevalecer a ética
altruísta sobre a egoísta. Sua crescente va-
lorização, como conceito, abre espaço para
uma revisão de valores, de discursos e de
práticas em cujo horizonte os mais crentes
esperam ver a extinção da moral oportunis-
ta. "Em um primeiro momento, ela afeta a
lógica do sistema capitalista de maximizar o
lucro. Isso é saudável. Admitir a idéia de que
é possível converter parte dos lucros em ga-
nhos sociais, a partir de uma reflexão ética,
mesmo que resultado de pressão da socie-
dade, faz bem para a empresa. Ao adotar
novas práticas, ela desenvolve melhorias na
sua cadeia produtiva e de relacionamentos",
diz Srour. Para ele, o empresariado brasileiro
já percebeu que não está jogando dinheiro
fora quando trata de responsabilidade so-
cial. Sabe que ela gera retorno. Mas, em sua
opinião, o discurso ainda é mais profuso do
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que a ação. "Falta ativismo para colocá-la em
prática", arrisca.

Na opinião de Perazzo, a responsabili-
dade social ilumina um novo caminho de
atuação na medida em que interfere nos re-
ferenciais éticos da empresa. Nem todas as
empresas têm valores claros e conseguem
mensurar tudo que deve ser levado em con-
ta — possíveis efeitos e desdobramentos

diretos ou indiretos — na hora de tomar suas
decisões de negócio. Não sabem avaliar
que determinadas atitudes podem desen-
cadear dinâmicas complexas e, em alguma
medida, prejudiciais a alguém, a algum gru-
po de pessoas ou á sociedade. "Ao trabalhar
sob a óptica da responsabilidade social, a
empresa passa a levar em conta cada pe-
quena coisa que pode acontecer com ela

A dura vida das empresas
que escorregaram na

O LEITE DERRAMADO NA PARMALAT -
No último mês de junho, a justiça italiana
condenou dez executivos e um advogado
por causa de fraudes ligadas ao grupo
Parmalat. Acusados de manipulação de
mercado, falsificação de informações e
obstrução do trabalho de fiscalização
do governo, os presos geraram para a
empresa um prejuízo estimado em 14
bilhões de euros, sendo protagonistas de
um dos maiores escândalos empresariais
dos últimos anos. Por serem inferiores
a dois anos, suas penas foram trocadas
por trabalhos comunitários ou mesmo
suspensas. Calcula-se que tenham lesado
75 mil investidores. O caso ainda está sob
investigação.

FUNCIONÁRIA DENUNCIA ENRON
Depois de três anos tentando denunciar
fraudes contábeis para a diretoria da pró-
pria empresa, a especialista em ética nos
negócios, Lynn Brewner, resolveu, em

2001, levar a público o que sabia. Acabou
relatando o maior escândalo financeiro
dos Estados Unidos e derrubando a ima-
gem de empresa inovadora e geradora de
altos lucros que a Enron tentou construir
naquele mercado. Lynn preside hoje uma
organização certificadora de empresas
contabilmente responsáveis

ESCÂNDALO NA ALEMÃ VOLKSWAGEN
O uso de dinheiro da Volkswagen para
financiar viagens e encontros de execu-
tivos e políticos alemães com prostitutas
vem derrubando funcionários gradua-
dos da empresa. Os principais destinos
"turísticos" são Brasil e índia. A montado-

mesma ou com quem pode ser atingido por
qualquer uma de suas decisões", explica. O
executivo da Fides descreve a responsabi-
lidade social como algo que permeia cada
minuto da vida de uma empresa."Não se
restringe à oportunidade de um balanço
social, a uma campanha publicitária ou à
obtenção de um selo. É a consciência do
que há além da responsabilidade econômi-
ca e do cumprimento rigoroso da legislação
vigente. É um padrão máximo de conduta
que pauta as ações da empresa seja em que
contexto for", diz.

ra alemã ampliou sua auditoria interna
para investigar detalhes das viagens de
seus funcionários do alto escalão. Três
executivos alemães foram indiciados. O
escândalo envolve também corrupção na
Skoda, fábrica de automóveis pertencente
ao grupo Volks.

NIKE APRENDEU COM OS ERROS
Nos anos 90, a Nike foi considerada o sím-
bolo mundial de falta de responsabilidade
social graças às condições desumanas de
trabalho observadas em alguns de seus
fornecedores. A forte pressão popular
e as constantes denúncias na imprensa
provocaram enorme susto na empresa.
O escândalo levou a Nike a rever valores
e a montar uma complicada equação fi-
nanceira para conseguir respeitar as leis
trabalhistas sem alterar sua política de
preços a ponto de perder competitivi-
dade. Atualmente a empresa promove e
financia diversas atividades voltadas para
melhorar as condições de trabalho no
mundo inteiro e não só na sua cadeia de
relacionamentos.

Mas chegar lá não foi simples. Primei-
ro, a Nike tentou se defender usando o
surrado argumento do "por que estão me
acusando se todo mundo age assim?" Em
seguida, resolveu aceitar as críticas e rever
posturas. Contratou uma auditoria e, em
1998, investiu em uma área de responsa-
bilidade social profissional. Precisou ainda
rever profundamente sua estratégia de
gestão para que as novas diretrizes pu-
dessem ser colocadas em prática.

64 idéiasocial SETEMBRO 2005









de. Com as redes paralelas de distribuição,
leva o mesmo produto exposto em sua
cadeia principal para locais mais pobres
simplesmente porque mexeu na estrutura
do mercado e não na qualidade do que é
vendido. Isso também tem efeito comercial,
mas nada impede juntar efeito comercial
com efeito ético", explica. O famoso C.K.
Prahalad, professor da Escola de Negócios
da Universidade de Michigan (EUA), es-
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creveu recentemente na Harvard Business
Review sobre o quanto empresas podem
contribuir, para o desenvolvimento de po-
pulações pobres investindo nos mercados
inseridos na base da pirâmide social.

Para o presidente do Etco, o consumidor
exercerá papel cada vez mais decisivo na
mudança dos parâmetros éticos de atuação
das empresas. Muito forte em outros países,
o consumo consciente é um movimento

com imenso potencial de expansão no Bra-
sil. Mas ele só vai se tornar mais expressivo
quando puder contar, em seu rebanho, com
a totalidade dos consumidores brasileiros.
Hoje apenas alguns segmentos de classe
média alta dos grandes centros urbanos
estão dispostos a premiar ou punir empre-
sas, comprando ou deixando de comprar
produtos e serviços, em virtude de com-
portamentos mais ou menos socialmente
responsáveis. O próximo desafio — aposta
Kapaz — será incluir a maior parte da popu-
lação de menor poder aquisitivo, com baixo
nível de consciência em relação ao valor
ético adicionado aos produtos. Este público
encontra-se no centro de um ciclo vicioso
preocupante. Como não dispõe de boa ren-
da, escolhe seus produtos pelo preço. Não
pode, portanto, ainda que queira, comprar
os que decorrem de empresas socialmente
responsáveis pois estes costumam ser mais
caros na medida em que não deixam as
contas social e ambiental para ninguém
pagar. Não pode pagar basicamente porque
recebe baixo salário e é vítima de relações
de trabalho não socialmente responsáveis.
Assim se dá a retroalimentação do ciclo
vicioso. "Infelizmente, essa é a base dos
processos econômicos de alguns países em
que o crescimento se deu sem ter como
base o desenvolvimento humano e a justa
distribuição de renda", afirma Kapaz.

É MAIS FÁCIL SER ÉTICO E
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL NA
ALEMANHA DO QUE NO BRASIL
Se o hábito faz o monge, como prega o
dito popular, a esta altura da matéria cabe
retomar a pergunta de algumas linhas atrás:
em um ambiente de corrupção, no qual
impera a velha "lei de Gérson", o senso de
sobrevivência e auto-preservação justificam
a adoção de comportamentos pouco éticos
ou amenizam a sua culpa? A resposta dos en-
trevistados de Idéiasocial é não. Como fazer
então para escapar das armadilhas impostas
por um contexto permissivo e favorável?

Para Perazzo, "abrir o jogo" pode ser
a solução. O executivo da Fides acha que,
em determinadas situações, que exigem
decisões inseridas no âmbito da ética, os
dirigentes devem convocar suas equipes e
discutir abertamente o problema, avaliando
prós e contras. Eventualmente, uma decisão



em grupo, mediada pela reflexão ética a
respeito dos impactos da medida, pode
até significar a perda de um negócio ou
da oportunidade de ganhar mais dinheiro.
Mas também por essa razão é fundamentai
que não seja tomada a portas fechadas,
exclusivamente pela direção da empresa.
"Muitas vezes, dizer não a uma prática de
ética duvidosa é tão difícil quanto dizer sim.
Vários interesses estão envolvidos. É neces-
sário compartilhar a decisão com todos para
gerar Compromisso desde o porteiro até o
presidente", explica.

Ele cita, como exemplo, o recente caso
das construtoras e do governo francês.
Cansadas do comportamento pouco ético
de membros do seu cliente, na contratação
de obras públicas, reuniram-se, convocaram
o ministro da área e solicitaram mudanças
imediatas nos procedimentos. Foi uma de-
cisão corajosa. Romper um ciclo de corrup-
ção, com o qual corruptor e corrompido se
acostumaram por conveniência, exige uma
postura firme de uma das partes. "Empresá-
rios se unem constantemente em defesa de
preços e direitos. Por que não se unirem em
defesa de princípios?" questiona.

Para Kapaz, o empresário brasileiro é,
acima de tudo um forte. No Brasil, os seus
limites — de paciência, de competência e
de fé — são testados cotidianamente por um
sistema tributário injusto, uma burocracia
asfixiante, uma justiça lenta e uma enorme
sensação de impunidade. "Ao conseguir so-
breviver em ambiente tão inóspito, muitas
vezes sem abrir mão dos seus valores, ele
tem se mostrado melhor do que aquele que
vive em países com condições mais favorá-
veis. É mais fácil manter os princípios éticos
e ser socialmente responsável na Alemanha,
por exemplo, do que no Brasil", conclui.

DE ÉTCA. TER OU NÃO TER UM?
No esforço de assegurar as condições para
a incorporação de princípios éticos ás suas
práticas, muitas empresas têm lançado mão
de códigos de ética. Entre os especialistas ou-
vidos por Idéiasocial, não há um consenso
nem sobre a sua real utilidade. O presidente
da Fides acha que ele tende a se transfor-
mar em documento "congelado" se não
for objeto de construção coletiva, isto é, do
desejo dos funcionários e da participação
e compromisso de todos os setores da em-

70 idéiasocial SETEMBRO 2005

presa. Nesse sentido, não pode vir de "cima
para baixo". Para Perazzo, ainda existe uma
certa confusão quanto ao que é um código
de ética. "Há quem acredite que nele devem
constar itens sobre como a empresa deve
cumprir as leis. Isso não faz sentido. Muita
gente enxerga na ética um teto a se atingir
e não a base para as ações e decisões coti-
dianas". Kapaz concorda. Segundo ele, ter
um código não significa necessariamente
segui-lo. "Não é um quadro para pendurar
na parede e esquecer. Ele deve estar associa-
do à pratica do dia-a-dia", sugere.

Srour tem uma opinião diferente. Para
ele, o código de ética é um papel candidato
a morar no fundo de uma gaveta. Cartas
bem intencionadas não garantem práticas
bem intencionadas. "Não adianta dizer eu
quero ou pretendo ser honesto. Todo mun-
do quer. É preciso criar situações práticas
que impeçam as pessoas de não o serem.
Elas podem ou não estar escritas em uma
carta ou código, provocar ou não mudanças
nos valores individuais. Não importa. O que
vale é criar mecanismos para que a prática
ocorra e saber no que ela resulta", defende.

Para o professor, mais importante do
que o código de ética é a congruência entre
o discurso e a prática. As atitudes valem mais
do que palavras escritas em papel. "Uma
ong, por exemplo, que não cumpre as leis
trabalhistas mostra duplicidade moral e dá
um mau exemplo. É como o partido do go-
verno tentar justificar que precisou entrar no
jogo sujo para fazer o socialismo mais tarde.
Determinados fins podem até justificar os
meios, mas baseados na teoria da respon-
sabilidade, no resultado de uma complexa
e detalhada equação de custo-benefício,
em que o preço a pagar seja humanamente
possível", explica.

Ao defender a teoria, da responsabili-
dade sobre cada decisão ou atitude, Srour
amplia o raio de alcance da reflexão, fa-
zendo menção ao conceito de "especis-
mo" do filósofo australiano Peter Singer.
Segundo o professor, este conceito propõe
uma discussão sobre valores morais muito
mais profunda do que a realizada hoje. "O
homem ainda se restringe ao contato com
o próprio homem. As poucas empresas que
lidam com a relação entre as espécies, a meu
ver essencial, ainda o fazem deforma superfi-
cial". Para Srour, a visão antropocêntrica leva

o ser humano a descartar a sobrevivência e
o bem-estar dos outros seres em sua cadeia
de valores morais. Como exemplo, cita o
processo "desumano" utilizado na criação e
no manejo de animais nas fazendas de abate
e também o caso das cobaias em laboratório
"Tratamos os animais de forma totalmente
abjeta, quando há alternativas possíveis e
rentáveis. Deveríamos, no mínimo, pensar
nisso", aconselha.

É fato que, ao considerar valores "mais
humanos", muitas empresas teriam de me-
xerem sua estrutura, o que poderia implicar
um investimento financeiro inicial. Srour,
Singer e outros defensores deste tipo de
mudança de comportamento garantem
que, no final das contas, o saldo será positi-
vo: os novos hábitos vão gerar menor custo
financeiro e profundos ganhos éticos em
toda a cadeia de relacionamentos com o
homem e com o resto do planeta. "Mais do
que o dinheiro, o assunto não é colocado
em pauta porque dá trabalho e demanda
tempo fazer mudanças. Então, como já
estão acostumados a fazer daquele jeito
e a reclamação do bicho ninguém ouve,
acabam com a discussão antes mesmo dela
começar" ressalta o professor.

Para Srour, um modo de inserir nos negó-
cios condutas que valorizem o bem coletivo
pode estar no que ele classifica como moral
da parceria. Este conceito se baseia na teoria
da responsabilidade mencionada anterior-
mente. É uma estratégia orientada por uma
ampla e detalhada análise de risco nas princi-
pais tomadas de decisão empresariais.

"A moral da parceria opera na base de
uma relação custo-benefício complicada
e extremamente difícil. Mas que é usada
com sucesso pelas empresas mais lúcidas", '
explica. Como exemplo, cita novamente
a indústria farmacêutica." Vamos falar do
lançamento de um remédio. Se eu usar a
visão do tudo ou nada, diria que remédio
faz mal porque traz efeitos colaterais. No
entanto, quem está doente precisa tomar
remédio porque a doença é mais grave do
que os efeitos colaterais. Na mentalidade
do tipo oito ou oitenta, a decisão de lançar
o medicamento pode nem ser aceita. Na
teoria da responsabilidade será. Faz-se uma
análise detalhada de risco. O remédio consti-
tui um mal verdadeiramente necessário para
atingir um bem maior", finaliza.



A responsabilidade social
empresarial como

competência estratégica

vertida em "ganhos sociais", ou seja, revertida em
benefício dos respectivos stakeholders (públicos
de interesse), chave da responsabilidade social
empresarial.

Em primeiro lugar, por quê? Porque o contexto
contemporâneo se alterou drasticamente: cons-
truiu-se uma economia mundial competitiva que
a globalização econômica expressa em toda a
sua pujança; muitos regimes políticos de exceção
transformaram-se em regimes liberais, asseguran-
do o respeito aos direitos dos
cidadãos (é o caso do Brasil
com o fim de seu regime auto-
ritário-militar em 1985-90); a
mídia diversificou-se e, graças
à sua capacidade investigati-
va, seus veículos tornaram-se
caixas de ressonância e instru-
mentos de vigilância demo-
crática; a tecnologia da infor-
mação e as telecomunicações
em tempo real — expressões
maiúsculas da Revolução Di-
gital — redefiniram por inteiro
as relações entre países, orga-
nizações e pessoas.

Em segundo lugar, como?
Clientes ou cidadãos adquiri-
ram um extraordinário poder
de dissuasão, fazendo valer seus-interesses. Pas-
saram a desfrutar da possibilidade de debandar
para os concorrentes ao ficarem insatisfeitos com
seus fornecedores; de mover processos na Justiça
contra abusos empresariais; de recorrer a agências
de defesa do consumidor, empunhando o Código
de Defesa dó Consumidor; de denegrir marcas e
imagens a ponto de as empresas ficarem à mercê
de possíveis boicotes.

Em terceiro lugar, com quais efeitos? Por meio
dessas pressões cidadãs, a sociedade civil força as
empresas a adotar uma estratégia de responsabi-
lidade social ao fazer "política pela ética". Ou seja,
exige que as empresas ponham de lado sua tradi-
cional retórica (falar muito e fazer pouco), aban-
donem suas práticas isolacionistas e passem a agir
no mundo. E mais especificamente, que redefinam
suas práticas, costurem parcerias com seus públicos
de interesse e levem em conta os interesses gerais
ou o bem comum.

Esse histórico ponto de inflexão decorreu de
uma reflexão ética havida no último quarto do

século e versou sobre uma in-
dagação crucial: diante das de-
sigualdades distributivas, faz
ou não sentido que as empre-
sas assumam compromissos
com o bem-estar coletivo, tais
como os direitos dos cidadãos,
o consumo consciente de insu-
mos e a preservação do meio
ambiente? A resposta positiva
mudou o imaginário social e
criou condições para que uma
se desenvolvesse uma postura
politicamente militante.

Ora, a lógica da economia .
capitalista é a da maximização
dos lucros. Afinal, os empreen-
dedores operam com capital
de risco: cabe a eles captar

as necessidades do mercado e, simultaneamente,
lograr mobilizar as competências necessárias para
gerar produtos ou serviços que satisfaçam a de-
manda a preços condizentes. Ao conseguir montar
tal equação, adicionam valor e se apropriam dos
excedentes econômicos; se não, perdem os inves-
timentos feitos. Como a exposição ao risco é per-
manente, quanto maior for o retorno econômico,
mais cedo se recupera o que foi investido.

as duas últimas décadas cresceram as pres-
sões da sociedade civil sobre as empresas
para que uma parte dos lucros fosse con-



A "política pela ética" intervém nessa lógica do
mercado: incorpora-lhe a estratégia dos ganhos
sociais e substitui a maximização dos lucros pela
sua "otimização"; inscreve a questão da inclusão
social na agenda empresarial ao estabelecer a
possibilidade de todas as partes se beneficiarem
sem que ninguém perca. Qual é a chave dessa
extraordinária novidade? À semelhança dos bens
públicos, conjugar os interesses gerais (sociedade
inclusiva), organizacionais (empresa) e pessoais
(agentes atingidos) e construir um "altruísmo im-
parcial empresarial". Trata-se de uma competência
estratégica capaz de tecer parcerias intersetoriais
(empresas, órgãos governamentais e entidades
do terceiro setor), enfocar o investimento social
nas condições contextuais (ambiente de inserção)
e levar em conta as capacidades e as estratégias
das próprias empresas. São assim obtidos benefí-
cios sociais e incremento da competitividade do
negócio, além de superar-se o mero ganho de
imagem. Algumas ilustrações podem clarificar
adequadamente o conceito.

A Pfizer desenvolveu um tratamento de baixo
custo para a prevenção do tracoma, principal causa
da cegueira em países em desenvolvimento, doou
o medicamento e articulou-se com organizações
mundiais de saúde para criar canais de prescrição
e de distribuição para as populações necessitadas.
Além de beneficiar dezenas de milhões de pes-
soas e, portanto, satisfazer aos interesses gerais e
pessoais, o que ganhou como empresa? Melhorou
suas perspectivas comerciais ao contribuir para
a montagem de uma infra-estrutura necessária à
expansão de seu mercado.

A América Online desenvolveu em parceria
com educadores a AOL&School, um site gratuito,
não-comercial, feito sob medida para professores
e alunos de cada série escolar. O site ofereceu
planos de aula e materiais úteis e enriquecedores
para os professores e permitiu aos alunos acesso a
ferramentas de referência. Com quais efeitos? Uma

forte contribuição para o aprimoramento do ensino
médio, beneficiando a sociedade como um todo e
os alunos em particular. E quanto à empresa? Além
dos importantes ganhos de imagem, melhorou
a demanda de seus serviços no longo prazo e o
talento necessário para provê-los.

A Grand Circle Travei doou milhões de dólares
a projetos de preservação histórica em lugares
que seus clientes gostam de visitar, tais como as
ruínas de Éfeso, na Turquia, ou o Museu de Aus-
chwitz-Birkenau, na Polônia. Construiu um sólido
relacionamento com as organizações que mantém
pontos turísticos, o que lhe permitiu oferecer opor-
tunidades especiais de visitação e aprendizado nas
excursões que ela comercializa. Nesse processo,
todos acabaram ganhando indiscriminadamente.

Em conclusão, a responsabilidade social empre-
sarial não é uma explosão espontânea de bom-
mocismo, mas uma resultante de pressões da
cidadania que, por sua vez, decorrem das trans-
formações contemporâneas. O desafio que as em-
presas enfrentam seria, de um lado, tentar desqua-
lificar tais pressões, fugindo das suas implicações,
ou de outro, mais sensatamente, assimilá-las de
forma a ampliar os mecanismos de cooperação so-
cial e partilhar os ganhos sociais que elas mesmas
irão provocar.

Robert Henry Srour é doutor em sociologia pela
U5P e professor dos MBA Fia e Fipecafi da Faculdade
de Economia e Administração da USP
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